
  نوي لألداء
2017  

ة حسب األهداف بوزارة المال   ةوحدة التصرف في الميزان

 

  
 
  

نوي لألداءالتقرير الس
2017لسنة لمهمة المالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
ة حسب األهداف بوزارة المال وحدة التصرف في الميزان

  2018 أوت 30

  
  
  
 
  

لمهمة المالية 



  الفــهـــــــــرس
  

  

 1........................................................................................................التقديم العام -1
 2...................................................................2017عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة تقديم  -
 5..............................................................................................هيكلة برامج مهّمة وزارة المالية -
 6............................................................................................ 2017تنفيذ ميزاني الوزارة لسنة  -

 11.....................................................................................ةالديوان:  1نامج عدد البر -2
 12.......................................................................................................... العام للبرنامجتقديم ال -
 20..........................................................................2017وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة نتائج األداء  -
 21................................................................................... وتحليلها 2017لسنة  األداء تقديم لنتائج -

 37..................................................................................................برنامج الجباية -3
 38..........................................................................................................العام للبرنامجتقديم ال -
 46.........................................................................2017البرنامج لسنة نتائج األداء وتنفيذ ميزانية  -
 48...................................................................................وتحليلها 2017تقديم لنتائج األداء لسنة  -

 55..................................................................................برنامج المحاسبة العمومية  -4
 56..........................................................................................................العام للبرنامجتقديم ال -
 67.........................................................................2017نتائج األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -
  71...................................................................................وتحليلها 2017تقديم لنتائج األداء لسنة  -

 87................................................................................................... برنامج مصالح الميزانية -5
 88..........................................................................................................العام للبرنامجتقديم ال -
 90.........................................................................2017لسنة نتائج األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج  -
 93...................................................................................وتحليلها 2017تقديم لنتائج األداء لسنة  -

 103......................................................................................برنامج الدين العمومي -6
 104........................................................................................................العام للبرنامجتقديم ال -
 109.......................................................................2017نتائج األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -
 110.................................................................................وتحليلها 2017تقديم لنتائج األداء لسنة  -

 117..................................................................................................برنامج القيادة والمساندة -7
 118........................................................................................................العام للبرنامجتقديم ال -
 121.......................................................................2017نتائج األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -
  122..................................................................................وتحليلها 2017تقديم لنتائج األداء لسنة  -

  
  

 



 

 1 

 
  

  
  
  
  
  
  
  المحور األول  

  امــــــــــــم العــــــــــــديــــــالتق
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

م العـــــام   التقــــد
I-  م  :2017عام ألهم جوانب نشا الوزارة خالل سنة تقد

ة في إعداد  ة لوزارة المال ة للدولة تتمثل المهمة األساس ائ ة والج ة والنقد اسة المال وتنفيذ الس
رها قصد  ة  في تحقي المساهمةوتطو ة واالجتماع التالي األهداف االقتصاد المرسومة و

ة   . تحقي أهداف التنم
ة للدولةإالوزارة   تتولى ،وفي هذا اإلطار اسة المال اكل المختصة  قتراح الس ة اله مشار

اسة العامة  ة وذلك في حدود القوانين النافذة والس ائ ة والج واإلشراف على الشؤون المال
  :تتمثل مشموالت الوزارة فيو . للدولة

اكل المختصةإ .1 ة اله مشار ة للدولة  اسة المال   ،قتراح الس
ة وذلك في حدود القواني .2 ائ ة والج اسة العامة اإلشراف على الشؤون المال ن النافذة والس

  ،للدولة
ة  .3 ة،إعداد مشارع قوانين المال ة والتكميل   األصل
التعهدات واإللتزامات والمحافظة على  .4 فاء  ة الدولة قصد اإل مومة ميزان ضمان د

  التوازنات،
ة والميزان اإلقتصاد وعلى  .5 ة الدولة في إطار مخططات التنم ض تقديرات ميزان

،أساس برمجة متو   سطة المد
ة  .6 ائ غة الج ةإعداد مشارع النصوص ذات الص رع اسهر على تنفيذ التشالو  والديوان

 الجار بها العمل ذات العالقة،
ة الدولة والجماعات مإعداد مشارع النصوص المتعلقة  .7 ةحسا مع مراعاة  المحل

زة ات الالمر قها مقتض ل التدابير الضرورة لتطب  ،واتخاذ 
ل الصغير، وٕاسناد إعداد  .8 م نشا مؤسسات التمو مشارع النصوص المتعلقة بتنظ

ل الصغير، ة التمو عد أخذ رأ سلطة رقا ل الصغير  ص لمؤسسات التمو  التراخ
مقتضى  .9 ممارسة المهمة المسندة لهم  ما له مساس  ة المحاسبين العموميين ف مراق

  ،القوانين والتراتيب الجار بها العمل
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ة اإلش يتول .10 مشار ة  ة المحل ة على الجماعات العموم ة المال وزارة الراف من الناح
ة الشؤون المحل لفة  ة التي تكون  خاصة وٕابداء الرأ الم ة أو الجهو في الشؤون البلد

اس  زةمالي لها إنع ات الالمر   ،وذلك مع مراعاة مقتض
 :خاللمن  خاصة في الدين العمومي وسيولة الخزنةالتصرف  يتول .11

الت مع السعي إلى  - ة من التمو ات الميزان ة حاج تعبئة موارد اإلقتراض لتغط
مومة الدين العمومي،  ضمان د

ام التصرف في سيولة الخزنة، -  إح
لفته والتصرف في المخاطر  - اته والضغ على  ع مصادر الدين وآل تنو

ه،  المتعلقة 
ة لرقاع الخزنة - ر السوق الداخل   .العمل على تطو

ة ،منح .12 ة الوزارة أو الوزارات المعن ما هو وارد  مساعدة الدولة للمؤسسات ،مشار حس
ة الجار بها العمل ة والترتيب لفة  ،ولهذا الغرض .النصوص التشرع فهي م

ع على اإلالخصوص ب ام مجلة التشج ما يخص اإلتنفيذ أح ازات ستثمار ف مت
ة ة والمال ائ   ،الج

اسةيوتنف ديتحد .13 لالتي ترسمها الدولة في ميدان  ذ الس  ةشاروالم صفة عامة التمو
ة مؤسساتوال البنوك في اإلشراف على لمؤسسات و  المال األخر في نطاق  التمو

  ،ارع والتراتيب الجار بها العملالتش
ات مختلف المص .14 ة تصرف وحسا ة الح والجماعات والمؤسسات والمنشآمراق ت العموم

زة أو ذات المساهمة  ة المر ات التعاون ة والشر ات والمجامع المهن ة والجمع العموم
مساعدة أو  اشرة  اشرة أو غير م صفة م اكل األخر التي تنتفع  ات واله والتعاون
موارد  ات المشارع الممولة  ة وتدقي حسا دعم من الدولة أو الجماعات المحل

ة، ة العامة للمال ة، عن طر هيئة الرقا  خارج
ة  .15 ة والجماعات المحل ات المؤسسات العموم ة الدولة وحسا ة التصّرف في ميزان مراق

ات ذات اإل ة والشر ل والمنشآت العموم صفة عامة المنظمات من  قتصاد المشترك و
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اشرة مساعدة الدولة أو إحد الجماعات  التي تطلبنوع  اشرة أو غير م صفة م
ة لف من خالل  العموم ل الم ةاله ة العامة للمال  ،الرقا

ة تسطير  .16 اسة التي تسلكها الدولة في الميدان النقد وفي ميدان المال وتنفيذ الس
ز التونسي  ة البنك المر مشار ة وذلك  ة بـحيث تقوم وزارة الخارج   : المال

عد أخذ رأ البنك  إعداد - الصرف  ة المتعلقة  ة والترتيب النصوص التشرع
ز التونسي  ،المر

ة -  ،تفاقات الدفعإفي إعداد وٕابرام  المشار
عة - ز التونسي تطور ميزان الدفوعات متا  ،مع البنك المر
ات رؤوس األموال مع الخارج رأال إبداء -  ،شأن حر
ة - ة في إعداد اإل المشار شأن القروض األجنب ة وفي التفاوض  تفاقات المال

 .وض برامجها
ل المسائل ذاتال إبداء .17 شأن  ة أو اإل رأ  غة االقتصاد ة الص  ،المعروضةجتماع
ة .18 ة والخاصة واإلشراف على المهن المحاسب ة العموم  .إعداد معايير المحاس

ة،  ة لمهمة المال ة تتولى  أحدثتوعالوة عن المشموالت التقليد ة لد وزارة المال لجنة وطن
المصادرة  ة   وتلك التي يتمالتصرف في األموال والممتلكات العقارة والمنقولة المعن

صورة غير مشروعةمن األموال استرجاعها لفائدة الدولة  ة  تس الخارج والم   .الموجودة 
  :لجنة خاصة فيهذه التمثل مهام وت

ع اإلجراءات المتعلق - ة اتخاذ جم األوراق المال طة  الحقوق واإللتزامات المرت ة 
المصادرة أو اإلسترجاع، ة   والحصص والسندات المعن

طة بها والحصص  - ة والحقوق المرت التصرف في محفظة األوراق المال
المصادرة واإلسترجاع، ة   والسندات والممتلكات العقارة والمنقولة المعن

ة المتع - العقود الجارة وخاصة لضمان مواصلة اتخاذ اإلجراءات المستوج لقة 
ات تنفيذها، اتخاذ التدابير الالزمة لضمان المحافظة على السير العاد للشر

المصادرة أو اإلسترجاع ة    .ذات المساهمات المعن
ورة أعاله و  ة إلى ستة برامجعلى أساس المشموالت المذ  :تنقسم مهمة المال
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اكل المتدخلة  البرنامج   اله

  اإلدارة العامة للديوانة  -  الديوانة  :1برنامج عدد
ز الطبي للديوانة -   المر

ة :2برنامج عدد ا   اإلدارة العامة لألداءات -  الج
ائي -   اإلدارة العامة للدراسات والتشرع الج
ة - ة والمال ائ ازات الج   اإلدارة العامة لإلمت

ة : 3برنامج عدد المحاس
ة    العموم

ة واإلستخالص -  ة العموم   اإلدارة العامة للمحاس
مصالح  :4برنامج عدد

ة    الميزان
ة الدولة -   الهيئة العامة للتصرف في ميزان
  اإلدارة العامة للموارد والتوازنات  -
  اإلدارة العامة للتأجير -
عة المشارع الكبر  -   اإلدارة العامة للتدقي ومتا
ة حسب األهدافوحدة التصرف في  -   الميزان
ة - عة اإلصالحات المال ة الظرف اإلقتصاد والدراسات ومتا   خل
  اإلدارة العامة لمتابعة تأدية النفقات على القروض الخارجية الموظفة -

الدين  :5برنامج عدد
  العمومي 

  اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي  -
  
  
  

ادة  :6برنامج عدد الق
  والمساندة

  الديوان -
ة  - ة العامة للمال   هيئة الرقا
شرة -   اإلدارة العامة للتصرف في الموارد ال
ة والتجهيزات والمعدات -   اإلدارة العامة للشؤون المال
  اإلدارة العامة للبناءات  -
  اإلدارة العاّمة للمساهمات -
ل -   اإلدارة العاّمة للتمو
  شراكة بين القطاعين العام والخاصاإلدارة العاّمة لل -
م - تب التنظ ة والتنسي العام م   واألساليب واإلعالم
ة  -   ديوان المساكن ألعوان وزارة المال
ة - ة للمال   المدرسة الوطن
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ة واصلت  اسة اإل ،2017في سنة وزارة المال ة ذات عالقة الصالحات إنخراطها في س ل ه
عينما  .مجال تدخلها ار أخذت  الد  اإلعت ات الظرف اإلقتصاد لل ات ومتطل في حاج

ة الإعداد قانون إطار  اما تتعل الذ 2017لسنة تكميلي المال   :بـ خاصة تضمن أح
ة –   ائ ائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الج   ،تخفيف العبءالج

ة على أصحاب المهن الحرة – ة المستوج ام إستخالص الضر   ،إح
ائي،إحداث  – افحة التهرب الج حاث وم  فرقة األ
ادل المعلومات في المادة  – ات المتعلقة بت ام اإلتفاق ة مع أح مالءمة القوانين الداخل

ة، ائ  الج
ة، – ا األداء وٕادارة الج  دعم المصالحة بين المطالب 
ة، – ائ ات المراجعة الج ة في إطار عمل عاد المحاس  تأطير إست
ة،دعم المصالحة بين  – ا األداء وٕادارة الج  المطالب 
ن األول، – ن في إطار برنامج المس ل لدعم قطاع الس  إحداث خ تمو
ӀӀ-  ة الوزارة لسنة   :2017تنفيذ ميزان

ة  نجزة بلغت جملة اإلعتمادات الم د أ 745710  ما قدره 2017لسنة  لمهمة المال
ة إنجازأ د  759100مقابل    %  98قدرت بـ حسب تقديرات نفس السنة أ بنس

ة إنجاز اإلعتمادات المخصصة لنفقات التأجير العمومي  التالي، فقد بلغت نس و
عنوانها .أ 556625حيث تم صرف  99.4% د مقابل جملة اإلعتمادات المرصودة 
مة    .د.أ559105ق

عنوان  ة لنفقات وسائل المصالح فقد بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها  النس أما 
مة  2017سنة   45578د مقارنة بجملة اإلعتمادات المرسمة والمقدرة بـ .أ 43717ق

ة اإلنجاز .أ انت نس التالي    .%95.9د و
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اشرة سنة  عنوان اإلستثمارات الم  2017ما بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها 
د .أ 64995د مقارنة بجملة اإلعتمادات المرسمة والمقدرة بـ .أ 61530ما قدره 

ة اإلنجاز بلغت  التالي فإن نس   .% 94.7و
  :1جدول عدد

ة الوزارة لسنة  التقديرات 2017تنفيذ ميزان   مقارنة 
عة النفقة  ع حسب طب   )إع الدفع(التوز

  ألف دينار: الوحدة

ان النفقات   ب
 2017تقديرات 

  
 ق م أ

 
 2017تقديرات 
-1 

 ق م ت
 2017إنجازات 
-2 

  

 التقديراتاإلنجازات مقارنة 
 المبلغ

)2(- )1( 
ة   ( %)النس

)2)/(1( 
 98,4 9929- 605676 615605 598651 نفقات التصرف

 99,6 2480- 556625 559105 549425تأجير عمومي 
 95,9 1861- 43717 45578 42254 وسائل المصالح

 48,8 5588- 5334 10922 6972تدخل عمومي 
ة  97,6 3465- 140030 143495 145797 نفقات تنم

اشرة   94,7 3465- 61530 64995 43797 إستثمارات م
ة  94,7 3465- 61530 64995 43797 على الميزان
ة  -  -  -  -  - على القروض الخارج

ل عمومي   100 0 78500 78500 102000 تمو
ة    - 0  -  - - على الميزان
ة   - 0 -  -  -  على القروض الخارج

نة صنادي  -  4 4  -  - الخز
 98,2 13390- 745710 759100 744448 المجموع العام 
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ة وزارة  ةجدول تطّور ميزان  حسب البرامج المال

 ألف دينار: الوحدة

 البـــــــرامج
  
  
  

 تقديرات
 2017ق م  

  
  

 
 

 ق م ت 
2017 

-1 
  

  2017إنجازات 
-2 

  

 
التقديرات  اإلنجازات مقارنة 

  
 المبلغ

)2(- )1( 
ة   ( %)النس

)2)/(1( 
 %98 6023- 304091 310114 277968 الديوانة: 1البرنامج 
ة: 2البرنامج  ا  %100 545 131317 130772 130570 الج
ة : 3البرنامج  المحاس
ة  %99 1173- 201974 203147 197473 العموم
ة: 4البرنامج   %97 216- 6063 6279 6279 مصالح الميزان
 %95 65- 1319 1384 1294 الدين العمومي: 5البرنامج 
ادة والمساندة: 6البرنامج   %94 6458- 100946 107404 130864 الق

 %98 13390- 745710 759100 744448 المجموع العام للبرامج
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تأجير عمومي  وسائل المصالح تدخل عمومي  إستثمارات مباشرة  تمويل عمومي 

ة سنة  عة  2017مقارنة بين تقديرات وٕانجازات ميزان ع حسب طب التوز
 الوحدة ألف دينار )إ الدفع(النفقة 

تقديرات ق م 
تقديرات ق م ت
اإلنجازات
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البرنامج 
الجباية

:  3البرنامج 
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الميزانية

:  5البرنامج 
الدين 
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:  6البرنامج 
القيادة 
والمساندة

ة سنة  ع حسب البرامج 2017مقارنة بين تقديرات وٕانجازات ميزان التوز

  

ة سنة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات ميزان

2017ق م  
2017ق م ت 
2017إنجازات 
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س برنامج الديوانة و مديرا عاما للديوانة  يوسف الزواغيالسيد  تعيين تم جانفي  12 بتارخرئ
خلفا للسيد عادل بن حسن المدير العام الساب للديوانة والذ تولى رئاسة برنامج  2018

ة  2015ما  04الديوانة من    .2018جانفي  11إلى غا
م العام ل -1  :برنامجلالتقد
لته ومشموالته-1-1 البرنامج وه ف    : التعر

ف البرنامج - 1.1.1   :تعر
ة لالقتصاد الوطني وحمايته، وتعتبر  النس ا هاما  ة موقعا إستراتيج تحتل الديوانة التونس

ة ة وموازنة األموال العموم الد التونس ادل التجار لل   .عنصرا فاعال في مجال الت
ة  ع لوزارة المال ة جهاز إدار تا   :حسب منظمالديوانة التونس

ة ( 1991أفرل  23مؤرخ في ال 1991لسنة  556األمر عدد  - م وزارة المال المتعل بتنظ
النصوص الالحقة حه  طة ) ما تم تنق السهر على تطبي التشرعات والقوانين المرت لفة  م

ضائع والمنقوال ات األشخاص، ال   ت عند الدخول والخروج من التراب الوطني، بتحر
المنظم لإلدارة العامة للديوانة  1994سبتمبر  06بتارخ  1994لسنة  1845األمر عدد  -

حه  م إلى أفضى والذ الالحقة النصوصما تّم تنق   : اآلتي اإلدار  الجهاز تصم
  ٕة وا حت تتكّون من إدارات تقن زة التي أص م اإلدارات المر ة تنظ دارات مراق

اتب مختصة   .وٕادارات إسناد وم
  م التراب الديواني إلى لة المصالح واإلدارات حسب تقس مناط  08إعادة ه

ة ة وجهو اتب حدود ما تشمله من م ة  ة تسمى اإلدارات الجهو   .جغراف
 ة العامة للديوانة ة للديوانة والمجلس األعلى للديوانة والرقا   .إحداث المدرسة الوطن
 امل التراب الديواني برا إ غطي  ة وحراسة ل ل مراق ه حداث إدارة حرس ديواني 

حرا  .و
  

لة البرنامج - 1.1.1    : ه
  :اإلدارة العامة للديوانة

ةضت اكل التال   :ّم اإلدارة العامة للديوانة اله
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 مجلس الديوانة 
 ة الديوانة  تا
 ة العامة للديوانة  الرقا
  زة زة 12(اإلدارات المر ة  4: إدارة مر ة  4وإدارات فن إدارات  4وإدارات مراق

اتب مختصة 9إسناد و  )  م
  ة  )إدارات 8(اإلدارات الجهو
 الحرس الديواني 
 ة للديوانة  المدرسة الوطن

قا للمخط    :المواليوذلك ط
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ز   :للديوانة الطبي المر
ة يتولى  ص واإلسعافات اإلستعجال ة والتشخ الوقا م خدمات متعلقة  ز الطبي تقد المر

فالتهم   .والعالج لفائدة أعوان الديوانة وأزواجهم وأبنائهم والذين في 
ز الطبي ع   :لىشتمل المر

عّين  - ة والتجهيز يديرها طبيب اختصاصي أول  ة للشؤون اإلدارة والمال إدارة فرع
 .مقتضى أمر

اء مختصون إدار  - ة يديرها أط ة طب   .ة فرع
ازات مدير للديوانة ة وامت مقتضى أمر يتمتع برت عّين  ز الطبي للديوانة مدير    .سير المر

  :البرنامج شموالتم - 3.1.1
ة  تتمثل في س   :تضطلع اإلدارة العامة للديوانة بثالثة مهام رئ

  ة ائ   :المهمة الج
م  استخالص المعال ضائع عند التورد تقوم الديوانة  واآلداءات والرسوم الموظفة على ال

ة لصالح صندوق الدعم أو صنادي  ائ ه الج ضا الرسوم ش ة الدولة وأ والتصدير لفائدة ميزان
م واآلداءات وتساهم . الحرفيين ح لتلك المعال وتسهر الديوانة على ضمان االستخالص الصح

ائيفي مقاومة التهرّ     .ب الج
 

  ةالمهمة اال   : قتصاد
ار أن المعلوم  اعت ائي التقليد  ا لدورها الج ع عتبر الدور االقتصاد للديوانة امتدادا طب
ة  ة الصناعة الوطن ذلك يهدف لحما ل خزنة الدولة فهو  الديواني إضافة لكونه أداة لتمو

ة   .والموارد الفالح
ة واخ قة للتجارة الدول ة العم ار تونس القتصاد السوق أفضى غير أن التحوالت االقتصاد ت

شة هذه التطورات  ستدعي من الديوانة ضرورة معا ما  ادالت التجارة  تطورا في نس الم
ة لالقتصاد التونسي اكل التنمو   . وتغيير طرق عملها لتكون في مقدمة اله
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س اإلجراءات توردا وتصديرا وخل ن استمرار إلى ت ظم وفي هذا الصدد، تسعى اإلدارة 
ة للمنتجات ذات المنشأ التونسي، هذا إلى  م القدرة التنافس ة متطورة وتدع ة اقتصاد ديوان
ع االستثمار والتصدير بإرساء عالقة شراكة وتعاون مع المتعاملين االقتصاديين  جانب تشج

ات والعراقيل ع . والتشاور معهم حول السبل الكفيلة لرفع التحد قدر حرصها على تشج و
ة لإلنتاج التونسي تسهر الديوانة على ضمان سالمة التنافس النزه من القدرة  التنافس

ة المواصفات والجودة ة مثل اإلغراق والتقليد إلى جانب مراق ما . الممارسات غير الشرع
ة  المادة الديوان ات المتعلقة  لتسهيل اتخاذ ) تورد وتصدير(تساهم في ض اإلحصائ

ةالقرارات من قبل السل     .العموم
 ة   :المهمة األمن

الد وعبر الحدود ضائع واألموال داخل ال ة ال ة حر   :تتمثل في مراق
ع أنواعه  افحة التهرب عند التصدير أو التورد بجم مصوغ  و مخدرات و ضائع  : م

ة وتحفو عملة و    ...أعمال فن
االنقراض،  ة المهددة  ات ة والن ة الثروة الحيوان   حما
ة المستهلك  ة ومعايير السالمة حما قة للمعايير الصح   .من المواد غير المطا

ار لهذه المهام في عين االعت ة ولهذا، يتّم األخذ    .العامة لعمل الديوانة اإلستراتيج
ات البرنامج -1-2 ة وأهداف وأولو   :إستراتيج

ة البرنامج - 1.2.1   :استراتيج
ما فتئت إدارة الديوانة في السنوات األخيرة تدعم دورها االقتصاد وذلك لمعاضدة جهود 

ة تونس لالستثمارات التالي تحسين جاذب ا و ا ودول . المؤسسات في إيجاد موقع لها محل
وعلى هذا األساس تعمل اإلدارة على اإلصغاء إلى الفاعلين االقتصاديين ودعمهم وقد تّم 

ومة خالل أخذ هذه التوجه ار في برنامج تعصير الديوانة الذ أقّرته الح عين االعت ات 
والذ أقر جملة من التدابير تهدف إلى   2015سبتمبر  07المجلس الوزار المضّي بتارخ 

طها وتأمين  س ة الخدمات وتعصيرها وت ر وتحسين نوع مة على غرار تطو م الحو تدع
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ة وتسهيل التجارة ضائع من خالل  السلسلة اللوجست ة ال ة مع الحفا على مرونة حر الدول
ن من   مّ ةاعتماد نظام معلوماتي جديد    .تسهيل اإلجراءات الديوان

عد ثورة سنة و  الد  ، استغالل المهرون الوضع األمني الهش لتكثيف 2011عرفت ال
ا على االقتصاد وذلك ب ات التهرب مما أّثر سل تطور السوق نشاطهم وارتفعت  بذلك عمل

م  ة ولذلك وفي إطار تدع بيرة إلى السوق المحل صفة  ضائع المهرة  الموازة وتسرب ال
يز في العنصر الثاني من برنامج تعصير الديوانة على احتواء المخاطر  مة تّم التر الحو

بومزد التصد لظاهرة التهرب  افحة الغش التجار والتهر ة م  .وتحسين المراق
ة  ما أنّ  بيرا أمام سيولة حر ل عائقا  مستودعات الحجز ش ضائع المحجوزة  تكّدس ال

ة  ير بجد متها ودفع للتف وثها وتدهور ق م طول مّدة م ح عضها للتلف  ضائع وتعرض  ال
ع أو اإلحالة أو اإلتالف الب   .في تحسين طرق التصّرف فيها سواء 

ة  لفة بدراسة هذه الوضع ن لجنة م ة لتحسين التصرف في وقد تم تكو واقتراح الحلول المناس
ضائع المحجوزة   .ال

المستو المطلوب ونتج عنه نقص في  ة أخر تبّين أن استخالص الديون ال يتّم  ومن ناح
ة م في الموارد، ّتم العمل على الرفع من مردود . عض الموارد الديوان م التح وفي إطار تدع

ة ا ة بتحسين نس   .ستخالص الديون المصالح الديوان
وتجدر اإلشارة إلى أن النقائص المسجلة على مستو تعقيد اإلجراءات وطولها أدت إلى 
صفة هامة من نجاعة االقتصاد التونسي هذا مع ترد  غل عدة مؤسسات مشغلة وقلصت 

ات ة على عدة مستو ة الخدمات وانعدام الشفاف   . نوع
تدارك النقائص واحتواء المخاطر المنجّرة عنها وضرورة  علىالديوانة  مصالح حرصتلذا 

االقتصاد مع الحرص على  ة خدماتها وذلك للمساهمة في النهوض  ر وتحسين نوع تطو
ادالت التجارة ة للم ضائع وتأمين السلسلة اللوجست ة ال وعلى هذا . الحفا على مرونة حر

ل  ة في ش قها عبر مؤشرات تتم  أهدافاألساس تم تنزل اإلستراتيج عة مد تحق متا
ة في الغرض   .موضوع
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ات البرنامج أهداف -2.2.1   : وأولو
هدف تحسين  ا و ا ودول عمال على معاضدة جهود المؤسسات في إيجاد موقع لها محل

ة تونس لالستثمارات، تعمل اإلدارة العامة للديوانة على   : جاذب
 ة ودعمهم بتسه ة اإلصغاء إلى األطراف االقتصاد   . )1الهدف (: يل اإلجراءات الديوان
  ا ة مّما يؤثر سل بيرة في السوق المحل صفة  ضائع وتسربها  ات تهرب ال الحد من عمل

 .)2الهدف (: على االقتصاد
  ة ل عائقا أمام سيولة حر مستودعات الحجز مما ش ضائع المحجوزة  الحد من  تكدس ال

م طول م ح عضها للتلف  ضائع وتعرض  مينائي ال متها خاصة  وثها وتدهور ق دة م
اتخاذ اإلجراءات الضرورة  للتصرف فيها سواء  التعجيل  ، وذلك   رادس وحل الواد

ع أو اإلحالة أو اإلتالف   .)3الهدف (: الب
  ة في تفاد النقص الحاصل في استخالص الديون المثقلة وتحسين أداء المصالح الديوان

عة استخالص هذه الديون  ر طرق متا  .)4الهدف (هذا المجال بتطو
ه، تّم تحديد    عة أهدافوعل ما يلي مؤشرا 12و أر س األداء الخاصة ببرنامج الديوانة    :لق
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  المؤشرات  األهداف

ات التسرح الديواني  -1.0.1 تسهيل عمل
ضائع  لل

ضائع: 1.1.0.1  معدل آجال التسرح الديواني لل
 عدد  المتعاملين االقتصاديين المعتمدين:  2.1.0.1
ة:  3.1.0.1 ة اإلجراءات الديوان ة الماد  نس
 عدد الخدمات على موقع الواب:  4.1.0.1

افحة الغش التجار    -  2.0.1 والتهرب م
ة  وتحسين المراق

 عدد المحاضر للحّد من الغش التجار :  1.2.0.1
 عدد المحاضر للحّد من التهرب:  2.2.0.1
ة: 3.2.0.1 ة التواجد الفعلي لوحدات المراق   نس

 تحسين التصّرف في المحجوز  -3.0.1
المزاد العلني:  1.3.0.1  عدد البيوعات 
 عدد اإلحاالت :  2.3.0.1
 عدد محاضر اإلتالف:  3.3.0.1

ة استخالص الديون  -4.0.1  المثقلةتحسين نس
ن   إستخالصها المم

  
 

ة  :1.4.0.1 ن المثقلة الديون  إستخالصنس  المم
 إستخالصها
الرفع  والتي :  2.4.0.1 ة التصارح موضوع األذون  نس

شأنها ة    لم يتم دفع األداءات المستوج
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م عام  -2 البرنامجتقد ة الخاصة    :لإلنجازات اإلستراتيج
  

ةيتواصل العمل على تنفيذ    : اإلصالحات التال
ل من ميناء رادس   ة الهامة  ة خاصة في المعابر الحدود تسهيل اإلجراءات الديوان

 .ومعبر راس جدير
ّون المتعل بتعصير اإلدارة العامة للديوانة والمتمّثل في   إستبدال الشروع في إنجاز الم

ة  قة اإلعالم  .بنظام جديد" SINDA"التطب
ة   س و " تو المعّدلةيو "المصادقة على إتفاق ةوالمتعلقة بت هذه . تنسي اإلجراءات الديوان

ة ستمّن من بلوغ الهدف األول  ضائع "اإلتفاق ات التسرح الديواني لل  ".تسهيل عمل
ة للتجارةللم"  AFE"المصادقة على إتفاق تسهيل التجارة   والذ يهدف إلى  نظمة العالم

ة  ات التصرف في المخاطر والمراق اإلعتماد على تقن ضائع  التسرع في تسرح ال
قة  .الالحقة والقرارات المس

        .  إعادة تفعيل منظومة المتعامل اإلقتصاد المعتمد 
ة   ة الديوان ة وفرق المراق اتب الديوان   .لمقاومة التهربتنش عمل أعوان الم
اض الديوانة على   حّث ق ة  ضائع المحجوزة لد المصالح الديوان تحسين التصرف في ال

م في اإلّان ع واإلحالة والتحط ات الب عمل ام    .الق
ن استخالصها    اض الديوانة على الرفع من نس استخالص الديون المثقلة المم حث ق

 .وقطع آجال التقادم
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ة البرنامج لسنة  -3   2017نتائج األداء وتنفيذ ميزان
ة البرنامج لسنة  -3-1 م لتنفيذ ميزان   :2017تقد

عنوان سنة المنجزة اإلعتمادات جملة بلغت    مقابل ألف دينارا 304091بـ  2017لبرنامج الديوانة 
ة إنجاز  أحسب تقديرات نفس السنة  ألف دينار 310114  %. 98.06 بلغت بنس

  
ة البرنامج لسنة  التقديرات 2017تنفيذ ميزان   مقارنة 

عة  النفقة ع حسب طب   التوز
  دينار ألف: الوحدة  

ان النفقات  ب
 2017*تقديرات 

 )األصلي م.ق(
 

 2017تقديرات 
 )م التكميلي.ق(

-1 
 

 2017إنجازات 
-2 
 

التقديرات  اإلنجازات مقارنة 
ة اإلنجاز )1(-)2(المبلغ    %نس

(2)/(1) 
 99 1704- 256370 258074 246917 نفقات التصرف
 100 86 231530 231444 225810 التأجير العمومي
 92 1743- 20330 22073 20500 وسائل المصالح
 99 47- 4510 4557 607 التدخل العمومي
ة  92 4319- 47721 52040 31051 نفقات التنم

اشرة  92 4319- 47721 52040 31051 اإلستثمارات الم
ة  92 4319- 47721 52040 31051 على الميزان

ة   0 0 0 0 على القروض الخارج
ل العمومي   0 0 0 0 التمو
ة ة  0 0 0 0 على الميزان نة  0 0 0 0 على القروض الخارج  98 6023- 304091 310114 277968 المجموع العام  0 0 0 0 صنادي خز
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  دينار ألف: الوحدة

 

  ) 2017سنة إنجازات 

 

ضائع ح الديواني لل ات التسر   : تسهيل عمل
ادالت التجارة على الصعيد الدولي، وهي  ّلفة بتسهيل الم م
ة وسرعتها  س اإلجراءات الديوان ضمان ت ات وذلك  ات هذه التحد مسايرة متطل ملزمة 
ة  وتأمينها والعمل على خل عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في ميدان التجارة الدول
ة  قّدمة والثقة بهذه المؤسسات مما يجعلها مطال

نفقات التصرفالتأجير العمومي

2017مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج الديوانة لسنة 
)  إع الدفع

41%

4% 1%

إنجازات (  توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقةنسب   
 

م لنتائج    :وتحليلها 2017األداء لسنة  تقد
ضائع:  ح الديواني لل ات التسر تسهيل عمل
م الهدف   :تقد

ادالت التجارة على الصعيد الدولي، وهي  ،إدارة خدمات ّلفة بتسهيل الم م
ة وسرعتها  س اإلجراءات الديوان ضمان ت ات وذلك  ات هذه التحد مسايرة متطل ملزمة 
ة  وتأمينها والعمل على خل عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في ميدان التجارة الدول

ة االعتماد على مبدأ شخصنة الخدمات الم قّدمة والثقة بهذه المؤسسات مما يجعلها مطال
ة المخاطر ة حسب جد   .بتعديل مستو المراق

التأجير العموميوسائل المصالحالتدخل العمومينفقات التنمية

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج الديوانة لسنة 
إع الدفع(التوزيع حسب طبيعة النفقة 

التقديرات اإلنجازات

45%
9%

  
نسب 

 
م لنتائج  -3-2 تقد
:  1.0.1الهدف  -

م الهدف  تقد
إدارة خدمات ،إّن الديوانة 

ة وسرعتها  س اإلجراءات الديوان ضمان ت ات وذلك  ات هذه التحد مسايرة متطل ملزمة 
ة  وتأمينها والعمل على خل عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في ميدان التجارة الدول

االعتماد على مبدأ شخصنة الخدمات الم
ة المخاطر ة حسب جد بتعديل مستو المراق

0
100000
200000
300000

مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج الديوانة لسنة 

نفقات التصرف
التأجير العمومي
وسائل المصالح
التدخل العمومي
نفقات التنمية
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ر من س اإلجراءات على مستو مصالح الديوانة، نذ الت وت   :  بين التسه
 الت ة لألطراف المقدمة التسه   .االقتصاد
 س اإلجراءات وذلك لـ ص عدد الوثائ وت   : تقل

  ،اختصار اآلجال -
ض -   ،الكلفة تخف
  ،التقليل أو تفاد التنقل -
ة وذلك بإسنادها صفة المتعامل االقتصاد  - جعل المؤسسة أكثر تنافس

وث  ض مّدة م ة وتخف ة الماد المعتمد، وجعل اإلجراءات الديوان
ة  ة إدارة خدمات ترتكز على نوع ضائع في المواني  والمطارات وتنم ال

ة  ةالخدمات المقّدمة وعلى الثقة المبن   .مع األطراف االقتصاد
ضائع:  1.0.1الهدف  ح الديواني لل ات التسر   تسهيل عمل

الهدف 
1.0.1

  :
تسهيل عملات التسرح الديواني للضائع

  

س  مؤشرات ق
 األداء

وحدة 
 المؤشر

تقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
لسنة 
2016  

%  

تقديرات 
2017 

م .ق(
  )األصلي

تقديرات 
2017 

م .ق(
) التكميلي

)1(  

  اتز إنجا
2017  

)2(  

ة اإلنجازات  نس
التقديرات  مقارنة 

 2017لسنة 
%  

)2)/(1( 
  
  

  1.1.0.1المؤّشر 
ح  معدل آجال التسر

ضائع  119 0.61 0.73  0.73  94.6 0.74 0.70 يوم  الديواني لل
  2.1.0.1المؤّشر

عدد المتعاملين 
االقتصاديين 

  المعتمدين
 61 11 18  18  133 16 12 عدد

 3.1.0.1المؤّشر
ة  ة الماد نس

ة ة  اإلجراءات الديوان  0    29.26 30   30  83.6 29.26 35 نس
  4.1.0.1المؤّشر 

عدد الخدمات على 
 111  20  18  18  0.77 17 22 عدد  موقع الواب 
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الهدف س األداء الخاصة  تسهيل  :1.0.1مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ضائع لسنة  ح الديواني لل ات التسر   2017عمل

  

ضائع ح الديواني لل     :معدل آجال التسر
ع  يوما  وهو معّدل عام لجم

رتقالي وأحمر وحسب ) أخضر و
ة و  ف والتصارح  العبور أنظمةاألنظمة التوق

ختلف معّدل آجال التسرح الديواني من مسلك إلى آخر، حيث بلغ  ة  2.49و النس يوم 
ة للمسلك األخضر النس   .مسلك البرتقالي وصفر يوم 

ؤثر معّدل آجال التسرح الديواني للمسلك األحمر على المعّدل العام للتسرح الديواني، مّما  و
مراجعة  ستوجب العمل على الحّد من التصارح الموجهة لهذا المسلك والذ يرت أساسا 
ات ذات الخطورة  ة على العمل يز المراق جاه تر

0
2
4
6
8

  1.1.0.1المؤّشر 
معدل آجال 

التسريح الديواني 
للبضائع

2.1.0.1  
عدد المتعاملين 
االقتصاديين 

الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ضائع لسنة  ح الديواني لل ات التسر عمل

  

 

ضائع: 1.1.0.1 ح الديواني لل معدل آجال التسر
 0.61حوالي   2017بلغ معدل آجال التسرح الديواني سنة 

  
ضم هذا المعدل آجال التسرح  رتقالي وأحمر(الديواني حسب المسلك و أخضر و

ة و أنظمة الوضع لإلستهالك،  ف األنظمة التوق

ختلف معّدل آجال التسرح الديواني من مسلك إلى آخر، حيث بلغ  و
ة لل 0.65 النس ة للمسلك األخضريوما  النس مسلك البرتقالي وصفر يوم 

ؤثر معّدل آجال التسرح الديواني للمسلك األحمر على المعّدل العام للتسرح الديواني، مّما  و
مراجعة  ستوجب العمل على الحّد من التصارح الموجهة لهذا المسلك والذ يرت أساسا 

ة ومراجعة قواعدها في إت ات ذات الخطورة منظومة اإلنتقائ ة على العمل يز المراق جاه تر
  

2.1.0.1المؤّشر
عدد المتعاملين 
االقتصاديين 

المعتمدين

 3.1.0.1المؤّشر
نسبة المادية 
اإلجراءات 

الديوانية

  4.1.0.1المؤّشر 
عدد الخدمات على 

موقع الواب 

الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  :تحليل  النتائج 
  1.1.0.1المؤشر

بلغ معدل آجال التسرح الديواني سنة 
ة   .التصارح الديوان

ضم هذا المعدل آجال التسرح  و
أنظمة الوضع لإلستهالك، (النظام الديواني 

سطة    ).DAEالم
ختلف معّدل آجال التسرح الديواني من مسلك إلى آخر، حيث بلغ   و

0.65للمسلك األحمر و
ؤثر معّدل آجال التسرح الديواني للمسلك األحمر على المعّدل العام للتسرح الديواني، مّما  و
مراجعة  ستوجب العمل على الحّد من التصارح الموجهة لهذا المسلك والذ يرت أساسا 

ة ومراجعة قواعدها في إت منظومة اإلنتقائ
ة دون سواها   .العال

2017تقديرات
إنجازات2017
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ختلف معّدل آجال التسرح الديواني من نظام ديواني إلى آخر حيث بلغ  يوما  2.00و
ة تحت أنظمة الوضع لإلستهالك و ة للتصارح المنظو ة لألنظمة  0.02النس النس يوما 

النس ة وأنظمة العبور وصفر يوم  ف سطة التوق   ).DAE(ة للتصارح الم
ة تحت نظام  معّدل آجال التصارح المنظو تأثر المعّدل العام آلجال التسرح الديواني  و

  .الوضع لإلستهالك وخاّصة منها التي وجهت إلى المسلك األحمر
عة  متا ضائع، تقوم اإلدارة العامة للديوانة  وللضغ أكثر على آجال التسرح الديواني لل

ا المتفقدين من خالل إحتساب أجل التسرح الديواني لكل ضا في مختلف مردود ة الض
م  مة المعال ة المخالفات المنجزة لكل ضا وق اإلضافة إلى إحتساب نس ة،  اتب الديوان الم

ة التي قام بإستخالصها   .واألداءات اإلظاف
عديد العوامل األخر  تأثر معّدل آجال التسرح الديواني  ة المتدخلين و ق طة ب والمرت

ص  اكل والوزارات المسؤولة على إعطاء التراخ ع اله ة الشحن والترصيف وجم المورد، شر
ة التصرح الديواني ة لتسو ة المستوج  .أو التراتيب الخصوص

     
  عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين: 2.1.0.1المؤشر:    

ة إنجاز لم تتجاوز  2017سنة في  11 معتمدين بلغ عدد المتعاملين االقتصاديين ال مع نس
انت التقديرات المسطرة لسنة  % 61 متعامل إقتصاد معتمد وقد بلغ  18، 2017عد أن 

  .  مؤسسة 36العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفة 
لفة بدراسة ملفات طلبتفعيل في إطار برنامج تعصير الديوانة، تّم  وقد ة الم االنتفاع  الخل

الت للمتعاملين االقتصاديين وقد  م أكثر تسه ة تقد صفة المتعامل االقتصاد المعتمد لغا
ص على هذا اإلجراء في مجلة الديوانة ة ) 118الفصل ( تّم  التنص ا منذ بدا وقد بدأ فعل

ة دراسة ملفات  2016سنة   ."المتعامل االقتصاد المعتمد"إعادة تفعيل خل
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ة لسنة ما تّم تنق موجب قانون المال  121وذلك بإضافة الفصل  2016ح مجلة الديوانة 
رة نص توزع  رر والذ نّص على صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمد، مع إصدار مذ م

ورة 2016لسنة  69عام عدد  الصفة المذ اإلنتفاع     .والمتعلقة 
ض شرو وٕاجراءات ومي يتعل  وطرق منح وتعلي وسحب  ما تّم إعداد مشروع أمر ح

ة والتجارة من  ن المؤسسات الصناع مّ صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمد وهو أمر س
 .اإلنتفاع بهذه الصفة

  

  ة :3.1.0.1المؤشر ة اإلجراءات الديوان ة الماد     :نس
ة بلغت ةاإلنجاز لمؤشر  نس ة اإلجراءات الماد لسنة  الديواني التسرح المتعلقة الديوان

المئة 2017 ع الماد أل إجراء  صفر   وجودإلى عود ذلك و  حيث لم يتم إلغاء الطا
ة  ات تقن ة  بخصوصصعو س اإلجراءات الديوان ة الواردة ببرنامج ت م مقترحات التأل تجس

ة ائ ادل الوثائ بين  والذ والج ة واعتماد نظام موّحد لت ستوجب ترا األنظمة المعلومات
ضائع من  41من مجموع  .لف المتدخلينمخت التسرح الديواني لل إجراء ديواني متعل 

ع الماد  س عدد اإلجراءات التي تم إلغاء الطا ة رفعها ول مرحلة وصولها للميناء إلى غا
  .منها

ع الماد لإلجراء الديواني من مرحلتين، مرحلة أولى تقوم على  ة إلغاء الطا وتتكون عمل
ة اإلجر  ةتأل ة تقوم على الالماد   .اء ومرحلة ثان

قترح تغيير إسم المؤشر  ة اإلجراءات "ونظرا لعدم تحقي أ تقّدم لهذا المؤشر،  ة الماد نس
ة ة"بـ" الديوان ة اإلجراءات الديوان ة تأل مع ض اإلجراءات التي يجب العمل على " نس

ة التي تحول دون ذلك ات التقن  . رقمنتها وتذليل الصعو
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  عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر:   
ة  3عدد  2017سنة  في على موقع الواب المضافة بلغ عدد الخدمات خدمات مع نس

صل العدد الجملي للخدمات المنجزة على موقع الواب  %111إنجاز  خدمة والذ  20ل
  :في 2017وتتمّثل الخدمات المنجزة خالل ). خدمة 18( تجاوز التقديرات

 اش على الخ  :خدمة أمتعتي  تمّن من تسجيل قائمة األد
 ارة على الخ :خدمة رخصتي ن من الحصول على رخصة الجوالن للس  تم
 ارة على الخت :خدمة وضعيتي ة للس ة الديوان ح التعرف على الوضع  .ت

ه هي  في حين أن التقديرات  " عدد"وتجدر اإلشارة إلى أن وحدة المؤشر المعتمدة في إحتسا
  .تّم تحديدها على أساس العدد الجملي للخدمات على موقع الواب

قترح تغيير وحدة المؤشر بـ    ".  العدد الجملي"وعلى إثره، 
ة: 2.0.1 الهدف -  ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر   :م

م الهدف -   :تقد
ات غّش وتهرب جديدة،  ساهم ال وتقن ادالت التجارة عبر العالم في ظهور إش نس الم

افحة الغّش والتهرب وذلك بـ إلىمما دفع إدارة الديوانة  ر وسائل عملها في مجال م   : تطو
ة زادة    ة وحدات بين التنسي وتأمين الطرقات مراق   .المراق

ات استهداف طرق  تحسين    .والمجرورات الحاو
ة مصالح توزع تحسين   لألجهزة األمثل االستغالل مع الميدان على المراق

ة ذات والمعدات ة التقن يل وسندا المتنّقلة األشعةأجهزة ( العال   ).مثال مو
م  ة على الديوانة إدارة تواجد تدع  المصالح مع والتعاون  والتنسي اإلنترنات ش

ات وعقد األخر  واإلدارات ات مع تعاون  إتفاق  مواقع في التصّرف تعنى شر
ع   .اإلنترنات عبر الب
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هم ا  م قدرة أعوان الديوانة وتشر ة مستمّرة تدع ن لتهم لفعال في دورات تكو ورس
الخارج  الداخل أو  لحاصلة في العالم خاصة عن قرب التطّورات ا ليواكبواسواء 

افحة الغش التجار  والتهرب    .في مجال م
افحة الغش التجار والتهرب ومزد العامة ل دارةحيث تولي اإل بر لم ة  لديوانة أهم

ضائع المختصة بها الدولة  ذلك ال حول(التصد للمواد المخّدرة والمقّلدة و غ،  ...) ت
ات  ضائع الخاضعة لقاعدة إث ع من عدد إضافة إلى  ،المصدروال العمل على الترف

ضاعة (المحاضر في خصوص المخالفات التجارة  التصرح  –التصرح المغلو في نوع ال
ضاعة مة ال ضاعة  –المغلو في ق ضاعة منشأ التصرح المغلو في أصل ال التورد  –ال

ة المتعّلق...) بدون إعالم ة الديوان صفة عامة دعم المراق عند التورد (ة بوجوب التصرح و
 .صرفالتجارة و المخالفات ال إرتفاعنجّر عنه يما م) والتصدير

ة: 2.0.1الهدف  ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر     م

ا
لهدف  

2.0.1
  :

مافحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراقة
  

س  مؤشرات ق
 األداء

وحدة 
 المؤشر

تقديرات 
2016 

 انجازات
2016 

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
لسنة 
2016  

%  
  

تقديرات 
2017 

م .ق(
  )األصلي

تقديرات 
2017 

م .ق(
) التكميلي

)1(  

  اتز إنجا
2017  

)2(  

ة اإلنجازات  نس
مقارنة 

التقديرات 
 2017لسنة 

%  
)2)/(1(  

 1.2.0.1لمؤشرا
عدد المحاضر 
للحد من الغش 

 التجار 
 110   58420 53000  53000  91.2 52866 58000 عدد

   2.2.0.1المؤشر
عدد المحاضر 
ب  للحد من التهر

 11000  11000  85.8 14931 14000 عدد
  

13788 
 

125 
  3.2.0.1المؤشر

ة التواجد  نس
الفعلي لوحدات 

ة  المراق
ة  120 58  48  48  83.6 54.04 48 نس
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الهدف س األداء الخاصة  : 2.0.1الهدف مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر م

  

  : عدد المحاضر للحد من الغش التجار 
ة 58420حوالي   محضرا أ بنس

ة  ل إدارة جهو المسجلة في 

 عدد محاضر الحد من الغش التجاري
3150510769
4104
1438539
10249041

0 58420
ة إلى أخر نظرا للتفاوت في  ختلف عدد المحاضر للحد من الغش التجار من إدارة جهو و
اإلضافة  ل إدارة سواء عند التورد أو التصدير،  ة المسجلة  حجم وعدد التصارح الديوان

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

 1.2.0.1المؤشر
عدد المحاضر للحد 
من الغش التجاري

2.2.0.1   
عدد المحاضر للحد 

الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر م

عدد المحاضر للحد من الغش التجار  :1.2.0.1
حوالي  2017بلغ عدد المحاضر للحد من الغش التجار سنة 

بين الجدول التالي عدد المحاضر 110% ة ، و ل إدارة جهو المسجلة في 

عدد محاضر الحد من الغش التجاري  اإلدارة الجهوية
 المجموع 58420 اإلدارة الجهوية بالقصرين  اإلدارة الجهوية تونس الجنوبية 9041 جندوبةاإلدارة الجهوية  1024 اإلدارة الجهوية قفصة 539 اإلدارة الجهوية مدنين 1438 ساإلدارة الجهوية صفاق 4104 اإلدارة الجهوية سوسة  10769 اإلدارة الجهوية تونس الشمالية 31505

ة إلى أخر نظرا للتفاوت في  ختلف عدد المحاضر للحد من الغش التجار من إدارة جهو و
اإلضافة  ل إدارة سواء عند التورد أو التصدير،  ة المسجلة  حجم وعدد التصارح الديوان

2.2.0.1المؤشر
عدد المحاضر للحد 

من التهريب
  3.2.0.1المؤشر

نسبة التواجد الفعلي 
لوحدات المراقبة

الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

 
  تحليل النتائج    
  1.2.0.1المؤشر

بلغ عدد المحاضر للحد من الغش التجار سنة 
110تقّدر بـ  إنجاز
  :2017لسنة 

اإلدارة الجهوية
اإلدارة الجهوية تونس الشمالية

اإلدارة الجهوية سوسة 
اإلدارة الجهوية صفاق
اإلدارة الجهوية مدنين
اإلدارة الجهوية قفصة

اإلدارة الجهوية 
اإلدارة الجهوية تونس الجنوبية

اإلدارة الجهوية بالقصرين
  

ة إلى أخر نظرا للتفاوت في  ختلف عدد المحاضر للحد من الغش التجار من إدارة جهو و
اإلضافة  ل إدارة سواء عند التورد أو التصدير،  ة المسجلة  حجم وعدد التصارح الديوان

2017إنجازات 
2017تقديرات 
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عة وحجم إلى  مثل عامل أساسي في تحديد طب ة والذ  الموقع الجغرافي لكل إدارة جهو
ة   .األنشطة اإلقتصاد

ن من تسجيل أ محضر للحد من  القصرن لم تتم ة  وتجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة الجهو
ة اتب الديوان مختلف الم  الغش التجار نظرا للعدد الضئيل للتصارح الديواني المودعة 

األساس على التهرب  عة النشا اإلقتصاد الذ يرتكز  ذلك لطب النظر و الراجعة لها 
ة للمناط المجاورة للجزائر النس   .خاّصة 

  ب :2.2.0.1المؤشر  : عدد المحاضر للحد من التهر
محضرا في حين أّن   13788 حوالي 2017المحاضر للحد من التهرب سنة  بلغ عدد

انت  ة 11000التقديرات  بين الجدول التالي عدد %125 إنجاز محضر أ بنس ، و
ة لسنة  ل إدارة جهو   :2017المحاضر المسجلة في 

 اإلدارة الجهوية عدد محاضر التهريب
 اإلدارة الجهوية تونس الشمالية 849

 اإلدارة الجهوية سوسة  2513
 ساإلدارة الجهوية صفاق 3798
 اإلدارة الجهوية مدنين 2122
 اإلدارة الجهوية قفصة 740

 اإلدارة الجهوية جندوبة 1220
 اإلدارة الجهوية تونس الجنوبية 875

 اإلدارة الجهوية بالقصرين 1671
 المجموع 13788

ة المتوقعة اب تحقي المؤشر للنس شرة الوسائل توفير إلى وتعود أس ة ال ة والماد  النوع
ارات إقتناء ة س يل" سند" ونظام الدفع راع ة مو انار وأجهزة حديثة إتصال وش  لفحص س

ارات ات الس ة فرق  ذمة على وضعت أخر  خاصة وتجهيزات الطر على والحاو  المراق
طرة  المخالفين على ردعي أثر له ان مما ةمع الس   .التهرب مسالك على النسب
  
  



 

 30 

  ة: 3.2.0.1المؤشر ة التواجد الفعلي لوحدات المراق  : نس
ة  سنة  ة الديوان ة التواجد الفعلي لوحدات المراق في حين أّن  % 58حوالي  2017بلغت نس

انت  ة إنجاز تقّدر بـ   % 48التقديرات    .%120أ بنس
عود ة رغم وجود نقص  في عدد أعوان  و ذلك إلى الجهد المبذول للرفع من عدد فرق المراق

ة ة وفي عدد الوسائل الّدارجة المخصصة لفرق المراق ، حيث سجلنا إرتفاع لعدد الفرق الديوان
دورة مقابل  24882والتي بلغت  2017الدورات لمصالح الحرس الديواني في سنة 

ة  2016دورة في سنة  20099   .%24أ بنس
ة للمحجوز إرتفاعا هاّما قّدر بـ  مة الجمل صل إلى  %120ما عرفت الق  310786.473ل

  .2017ألف دينار في موفى سنة 
اإلعتماد على الطرقة  ة في إحتساب هذا المؤشر وذلك  وتجدر اإلشارة إلى وجود صعو
ا والتي تتمثل في قسمة عدد ساعات التواجد الفعلي على عدد ساعات العمل  المنتهجة حال

ار العطل ة دون إعت قترح تغيير طرقة اإلحتساب بإعتماد قسمة عدد الدورات . الجمل لذلك 
ات إدارة المنجزة خالل ال مّن من ض حاج سنة على عدد الدورات المنشود، مّما س

امل التراب  ة اإلنتشار على  شرة مع العمل على تحسين نس ة وال الحرس الديواني الماد
  . التونسي

  :تحسين التصّرف في المحجوز:  3.0.1 الهدف - 
م الهدف -   :تقد

افحتها للغّش التجار والتهرب، تقوم  معاينة في إطار م ة  اتب الديوانة ووحدات المراق م
ضائع وفي  ات حجز لل ة المتعّلقة بها مما ينجّر عنه عمل ورفع المخالفات والجنح الديوان

ات الغّش التجار أو التهرب   .عض الحاالت لوسائل النقل التي تّم استعمالها في عمل
م المصالح المختّصة في التصّرف  تمولبلوغ هذا الهدف  قات تنظ في المحجوز ووضع تطب
ة مالئمة وت نأعوان مختصين وأكفاء لهم القدرة على حسن التصّرف  كليفإعالم   : من للتم
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ض -   التصّرف، ونفقات لفة في التخف
ع تحسين -   الخزنة، عائدات وترف
ة -   المستهلك، حما
  ،والمخازن المعدة إليداع المحجوز  الفضاءات في التصّرف حسن -
ات المنظمات دعم - ع ذات الخيرة والجمع  .االجتماعي الطا

  المحجوز في التصرف تحسين: 3.0.1  الهدف

الهدف
  

3.0.1
  :

تحسين
 

التصرف
 في 

المحجوز
  

س األداء وحدة  مؤشرات ق
 المؤشر

تقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
  2016لسنة 

%  
  

تقديرات 
2017 

م .ق(
  )األصلي

تقديرات 
2017 

م .ق(
) التكميلي

)1(  

  اتز إنجا
2017  

)2(  

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
 2017لسنة 

%  
)2)/(1(  

  1.3.0.1المؤشر
عدد البيوعات 
 المزاد العلني

 125 1087 870  870  130 868 670  عدد
  2.3.0.1المؤشر

 114 1290 1130  1130  196.5 1120 570 عدد عدد اإلحاالت
   3.3.0.1المؤشر

عدد محاضر 
 اإلتالف

 87 166 190  190  62 180 290 عدد
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الهدف الهد س األداء الخاصة  :  3.0.1 الهدف مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
 

  

ع في حين أّن  1087 ة ب عمل
ة فاقت التقديرات  عودو .وهي نس

اتب الديوانة  بير من م عدد  ا لإليداع والحجز  يز خال ) جهة تونس الكبر (إلى تر
صفة فورة ع التخاذ القرار  ضائع المعدة للب ات إعداد قائمات ال ّسر عمل حيث تم  ،مما 

ة لسنة   2016من قانون المال
ة  ان ، إضافة إلى إم يوما فق
ص من  أو التي يخشى تلفها دون أجل بترخ
ضائع التي تعتبر متخّلى عنها من ألف دينار إلى  مة ال ع في ق الترف

ضائع  المحجوزة   .ي ال
ما تّم إنجازه  % 25.23 مقارنة 
سنة  % 29.71   .2016مقارنة 

0
500

1000
1500
2000
2500

:  1.3.0.1المؤشر  
عدد البيوعات 
بالمزاد العلني 

2.3.0.1
عدد اإلحاالت

الهدف الهد س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
  المحجوز في التصرف تحسين

  

المزاد العلني :1.3.0.1   : عدد البيوعات 
المزاد العلني خالل سنة  1087حوالي  2017بلغ عدد البيوعات 

ة  870 ة تساو عمل ة فاقت التقديرات، % 125أ بنس وهي نس
اتب الديوانة  بير من م عدد  ا لإليداع والحجز  يز خال إلى تر

صفة فورة ع التخاذ القرار  ضائع المعدة للب ات إعداد قائمات ال ّسر عمل مما 
مقتضى الفصل  269 ة لسنة  70من مجلة الديوانة  من قانون المال

ض من ة  60يوما إلى  120مدة اإليداع من  في اتجاه التخف ان ، إضافة إلى إم يوما فق
ضائع المزحمة  ع ال ص من ) Encombrantes(ب أو التي يخشى تلفها دون أجل بترخ

ضائع التي تعتبر متخّلى عنها من ألف دينار إلى و ،  مة ال ع في ق الترف
ات التصرف ف سّهل عمل ضائع  المحجوزةخمسة آالف دينار مّما  ي ال

المزاد العلني بزادة تقّدر بـ  25.23ما تطور مؤشر عدد البيوعات 
ع قّدر بـ  29.71ليتّم تسجيل إرتفاع لمحصول الب

2.3.0.1المؤشر
عدد اإلحاالت

  3.3.0.1المؤشر
عدد محاضر 

اإلتالف

الهدف الهد س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

 
  :تحليل النتائج

 

  1.3.0.1المؤشر
المزاد العلني خالل سنة  بلغ عدد البيوعات 

انت  870التقديرات 
اتب الديوانة  ذلك بير من م عدد  ا لإليداع والحجز  يز خال إلى تر

صفة فورة ع التخاذ القرار  ضائع المعدة للب ات إعداد قائمات ال ّسر عمل مما 
ح الفصل  269تنق

ض من في اتجاه التخف
ضائع المزحمة  ع ال ب

مة المختصة ، المح
ات التصرف ف سّهل عمل خمسة آالف دينار مّما 

المزاد العلني بزادة تقّدر بـ  ما تطور مؤشر عدد البيوعات 
ع قّدر بـ  2016في سنة ، ليتّم تسجيل إرتفاع لمحصول الب

  
  

2017إنجازات 
2017تقديرات 
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  عدد اإلحاالت :2.3.0.1المؤشر : 
ة إحالة  1290حوالي  2017بلغ عدد اإلحاالت خالل سنة  ة  1130 مقابلعمل عمل

ة تقدير عدد  إلى ذلك عودو ،% 114إنجاز تساو  أ بنس ا لإليداع والحجز  يز خال تر
اتب الديوانة  ضائع )  جهة تونس الكبر (بير من م ات إعداد قائمات ال ّسر عمل مما 

صفة فورة   .المعدة لإلحالة التخاذ القرار 
  

  عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤشر : 
ة إتالف في حين أّن  166حوالي  2017بلغ عدد محاضر اإلتالف خالل سنة  عمل

انت  ة 190التقديرات  ات  رجعو  %87تساو  إنجاز أ بنس عض الصعو ذلك لوجود 
ة  ص الالزمة لإلتالف من المصالح المعن  ووزارةوزارة العدل (في الحصول على التراخ

ة ووزارة الصحة ة ...) الداخل المقارنة مع سنة  % 19.9ما تراجع هذا المؤشر بنس
ه من قبل اإلدارة العامة للديوانة فحسب نظرا  ،2016 م ف ن التحّ م حيث أن هذا مؤشر ال 

ة  عة محاضر اإلتالف المتعلقة بتورد السلع المقلدة والتي ال تتطاب مع المعايير القانون لطب
غ و محاضر      . مشتقاتهالت

 
ة :  4.0.1الهدف  - ن إستخالصهاإتحسين نس   :ستخالص الديون المثقلة المم

  

م الهدف -  : تقد
ن تغطيتها هو السعي إلى  ة استخالص الديون المثقلة المم إن الهدف من تحسين نس
تّم ذلك  ة والحرص على جعل هذه الديون مصدر مداخيل لخزنة الدولة  و تحسين المردود

  :بـ
  المثقلة، الديون  الخاصة الملفات وتحسين وحف ترتيب 
ت التي الديون  حصر  ام التقادم موجب السقو على أوش اشرة والق  إجراءات م

  له، القاطعة التتّع
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ة أعضاء تأطير  اضات مستو  على االستخالص خل ة واإلدارة الجهو واإلدارات الق
نهم وتأطيرهم   ،العامة وتكو

ة اإلدارات التفّقد مصلحة تفعيل  ام عبر الجهو ة بزارات الق  المدير من بتكليف ميدان
ا أعمال سير على اإلطالع قصد الجهو  عة االستخالص خال  عبر نشاطها ومتا
ة على النجاعة من المزد إضفاء قصد األعوان تأطير   االستخالص، عمل

ع أعمال مواصلة   .االستخالص حين إلى والتنفيذ التت
 

ة استخالص الديون : 4.0.1الهدف  ن  المثقلةتحسين نس   استخالصهاالمم

الهدف 
4.0.1

 :
تحسين نسة استخالص الديون 

المثقلة
 

الممن 
استخال

  صها

س األداء وحدة  مؤشرات ق
 المؤشر

تقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
لسنة 
2016  

%  
  

تقديرات 
2017 

م .ق(
  )األصلي

تقديرات 
2017 

م .ق(
) التكميلي

)1(  

  اتز إنجا
2017  

)2(  

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
 2017لسنة 

%  
)2)/(1(  

  1.4.0.1المؤشر 
ة الديون  ة تغط نس
ن  المثقلة المم

 استخالصها
ة  75   0.06 0.08  0.08  186 0.074 0.05 نس

   2.4.0.1 المؤشر
ح   ة التصار نس

موضوع األذون 
الرفع والتي لم يتّم 
دفع األداءات 

شأنها ة   المستوج

ة  113  0.44  0.50  0.50  83.4 0.53 0.47 نس
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الهدف الهد س األداء الخاصة  ة : 4.0.1الهدف  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق تحسين نس
  استخالصها

   
ن   : إستخالصها المم

في حين  %0.06حوالي  201
عود ذلك إلى المجهود  75% و

عض المناط  ة مهمة استخالص الديون المثقلة في  الخاص الذ تّم بذله رغم صعو

ن ة "بـ " إستخالصها المم نس

الرفع والتي لم يتم دفع  ح موضوع األذون  ة التصار نس

شأنها  ة  الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج ة التصارح موضوع األذون  بلغت نس
انت حوالي  ة %0.5في حين أّن التقديرات   إنجاز أ بنس

02
46
8101214

   1.4.0.1المؤشر 
نسبة تغطية الديون 

المثقلة الممكن 
استخالصها

  

بالرفع والتي لم يتّم 

الهدف الهد س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ن  المثقلةاستخالص الديون  استخالصهاالمم

ة استخالص الديون  المثقلة : 1.4.0.1 ننس المم
ن تغطيتها سنة  ة استخالص الديون المثقلة المم 2017بلغت نس

انت حوالي  ة %0.08أّن التقديرات  75 إنجاز تقدر بـ أ بنس
عض المناط  ة مهمة استخالص الديون المثقلة في  الخاص الذ تّم بذله رغم صعو

.  
قترح تغيير إسم المؤشر ة استخالص الديون  المثقلة  "و ننس المم

  ."إستخالص المستحقاة القابلة لإلستخالص
الرفع والتي لم يتم دفع : 2.4.0.1 ح موضوع األذون  ة التصار نس

شأنها ة    : األداءات المستوج
شأنها  ة  الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج ة التصارح موضوع األذون  بلغت نس

انت حوالي  %0.44حوالي  في حين أّن التقديرات 

  2.4.0.1المؤشر 
نسبة التصاريح  

موضوع األذون 
بالرفع والتي لم يتّم 

دفع األداءات 
المستوجبة بشأنها

الهدف الهد س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
  

 : تحليل النتائج
  1.4.0.1المؤشر

ن تغطيتها سنة  ة استخالص الديون المثقلة المم بلغت نس
انت حوالي  أّن التقديرات 

عض المناط  ة مهمة استخالص الديون المثقلة في  الخاص الذ تّم بذله رغم صعو
ة الحساسة .الجغراف

قترح تغيير إسم المؤشر و
إستخالص المستحقاة القابلة لإلستخالص

  2.4.0.1المؤشر
شأنها ة  األداءات المستوج

شأنها  ة  الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج ة التصارح موضوع األذون  بلغت نس
حوالي  2017سنة 

2017إنجازات 
2017تقديرات 
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تصرح  1295949على مجموع  5740حيث بلغ عدد هذه التصارح  %113تساو 
  .2017ديواني مسّجل في سنة 

عد الحصول  وتعمل اشرة  ضائعهم م استمرار على دفع الموردين على رفع  إدارة الديوانة 
الرفع غير أنها  ا  تتوصل العلى اإلذن   .للضغ ناجعة لوسيلةحال

  
ة لتحسين األداء -  4       : التوجهات المستقبل
ة اإلجراءات لتسهيل المتواصل السعي -  الموارد توظيف حسن المعابر ل في الديوان

شرة ة و و  ال نهاالماد  مختلفة، إختصاصات في تكو
لة الجديدة لإلدارة العامة للديوانة،  -  الحرص على إعداد اله
ة فرق  تعزز - شرة الموارد المراق ة المختصة ال  الضرورة والمعدات والتجهيزات الكاف

 التهرب، من للحد
ن - ا تكو عة خال س مؤشرات لمتا اتب اإلدارات في األداء ق  اإلشراف تتولى التي والم

 المؤشرات، على
 للديوانة، جديد معلوماتي نظام إقتناء في اإلنطالق -
ات أشمل للمسؤولين  إعطاء - ينصلوح   .الجهو
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ة من شهر  السيدتم تعيين  ة بدا ا سا لبرنامج الج يد مديرا عاما لآلداءات ورئ سامي الزو
ر   .2016أكتو

م العام .1   :برنامجلل التقد
لته ومهامه. 1.1 البرنامج وه ف    : التعر

ف البرنامج -1.1.1           :تعر
ة ائ ة الج ا ة برسم الس ا قها عالوة عن رسم وتنفيذ  يتعهد برنامج الج ة حسن تطب مراق و

ة للدولة ة واالجتماع ة في اتجاه تحقي األهداف االقتصاد ة المال ائ ازات الج اسة االمت   .س
رها تحت هذا البرنامج  :تنضو الثالث إدارات اآلتي ذ

 ائي ع الج  :اإلدارة العاّمة للدراسات والتشر
ائّة تعّد اإلدارة العاّمة للدراسات وال اسة الج ائي أحد الفاعلين في رسم وتنفيذ الس تشرع الج

ات  ائّة قصد رصد حاج المنظومة الج ّلفة خاّصة بإعداد الدراسات المتعّلقة  ارها م بإعت
ائّة المرسومة وٕاعداد مشارع  اسة الج ة وأهداف الس ات التنم رها ومالءمتها مع متطّل تطو

ائّة وشرحها ونشرها على مستو المصالح النصوص التشرعّة والترتيبّ  غة الج ة ذات الص
ائي واإلسهام  قّة للتشرع الج ات التطب اإلداّرة والعموم فضال عن السهر على تذليل الصعو

ائّة ن األعوان والقضاة في الماّدة الج ة وتكو ا   .في تحديث الج
 ة ائّة والمال ازات الج   :اإلدارة العاّمة لالمت

لفة خاصة بإعداد مشارع النصوص المتعلقة اإلد ة  م ة والمال ائ ازات الج ارة العامة لالمت
ة في دراسة النصوص وتنفيذ اإلجراءات الخاصة  ة والمشار ة والمال ائ ازات الج االمت
ة  ة والمال ائ ازات الج االمت ادرة الخاصة وٕاعداد الدراسات المتعلقة  االستثمار والم النهوض 

ة قصد ة واالجتماع ة االقتصاد ر منظومة منح الحوافز ومالءمتها مع أهداف التنم . تطو
ة  في تصور ودراسة اإلجراءات  ة والمال ائ ازات الج ما تساهم اإلدارة العامة لالمت هذا 
النظر  ة لمعاضدة مسيرة االنفتاح االقتصاد في المجاالت الراجعة  واإلصالحات الرام

ة  .لوزارة المال
 اإلدارة العاّمة لألداءات:  

  :من أبرز مشموالت مصالح اإلدارة العاّمة لألداءات
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ة قاعدة األداءات  - ة ومراق ائ غة الج ة ذات الص ة والترتيب تطبي النصوص التشرع
ام مجلة  ة الخاضعة ألح ائ م والضرائب واألتاو وغيرها من الموارد الج والمعال

ة، ائ  الحقوق واإلجراءات الج
موجب اإل - الغ الموظفة  األداء وٕاعادة النظر في الم ة على عرائض المطالبين  جا

  قرارات التوظيف،
ائي الجزائي، - أساس األداء والنزاع الج عة النزاع  المتعل    متا
ة وتنسي أعمالها، - عة نشا المصالح الخارج ة ومتا ائ ة الج  تحديد أهداف المراق
ن من  - م ائي وضع نظام معلومات  ع الج ات ذات الطا االطالع على المعط

  وتحليلها واستغاللها التخاذ القرار المناسب،
مها، -  إرساء منظومة الجودة والسهر على تعم
األداء ومساندتهم - ة وٕارشاد المطالبين  ائ  .السهر على نشر المعلومة الج
 خارطة البرنامج: 

  
  

ة البرنامج. 2.1   م إستراتج   :تقد
ستتمثل  ة وت ائ م العدالة الج ة في تدع ا ة برنامج الج ائي النظام إستراتيج  ٕواكسائه الج
ة ودعم إدارة النجاعة وتعصير من مزدا ا ائي الواجب الج افحة الج  .الّضربي التهرب وم

ة ثقافة وإرساء المواطن من اإلدارة وتقرب الثقة وذلك في إتجاه تعزز ائ  حضارة وحمل ج
ه االلتزام على األداء المطالب افحة بواج ائي وم ائي من جهة ورفع التهرب الج  مرد الج

ة ة من جهة أخر  مصالح تدخالت ود   .المراق
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ة بتنفيذ عدة مشارع إلصالح المنظومة  وعلى هذا األساس، قامت مصالح وزارة المال
م وض مشموالت مصالحها اإلدارة أهّمه ة وٕاعادة تنظ ائ   :االج

مة المضافة،     إصدار مجلة األداء على الق
ة على   عيين والضر ة على دخل األشخاص الطب إصدار مجلة الضر

ات،    الشر
ائي،  ع الج م التسجيل والطا   إصدار مجلة معال
ة،  ة المحل ا   إصدار مجلة الج
ة،  ا   إصدار مجلة الحقوق واإلجراءات الج
سير   ائي،اعتماد وسائل االتصال الحديثة لت الواجب الج ام    الق
ة  - ة للرفع من مردود ات متتال ة في مناس م وزارة المال ح األمر المتعل بتنظ تنق

ة ا ة . مصالح الج ة الكل الرغم من أهميتها لم تكف هذه اإلصالحات لإلستجا
ة الدولة  لرفع  ة وتعبئة موارد ميزان ائ لالنتظارات المتعلقة بإرساء العدالة الج

ةالتحد ة واالجتماع   .ات االقتصاد
ائي، للنظام شاملة مراجعة استوجب مما ة شرعت مشروع الج  سنة منذ تنفيذه فی وزارة المال

 :بـ تتعل إصالح مجاالت 6 ض تم وقد2014 .
 اشرة الضرائب ة نسب في النظر إعادة :الم غ قاعدتها وض الضر قها  وص تطب

ازات ة واالمت ائ  .بها المتعلقة الج
 اشرة غير الضرائب غ ميدان ض :الم اشرة الضرائب مختلف تطبي وص  غير الم

ازات ة واالمت ائ  ه، المتعلقة الج
 ة ا ة الج طها :المحل س م اتجاه في نجاعتها وتحسين ت ة للجماعات الموارد تدع  المال

ة ات مع ومالءمتها المحّل  الجديد، الّدستور مقتض
 األداء، المطالبين ضمانات ودعم التهّرب من والحد النزهة المنافسة قواعد دعم 
 ة إدارة تعصير ائ ر عبر الج ة، إدارة عمل وطرق  وسائل ومالءمة تطو ا  الج
 صه إتجاه في التقدير  النظام مراجعة ه قصرا تخص االقتصاد  ٕوٕادماج لمستحق

ة الدورة ضمن المواز   .المنظمة االقتصاد
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البرنامجأهداف ومؤشرات . 3.1 س األداء الخاصة   :ق
س األداء   :في تتمثل أهداف البرنامج ومؤشرات ق

  المؤشرات  األهداف
تحسين مستو  1.0.2الهدف 

 .جودة إسداء الخدمات
  

ة المؤجلة من قبل : 1.1.0.2المؤشر  ة األجو نس
ائي عن  ز اإلرشاد الج عد على مطالب مر

 .إرشادات المواطنين
 الرد على عرائض آجال معدل: 2.1.0.2المؤشر 
 .األداء المطالبين
ة الرد على مطالب: 3.1.0.2المؤشر  إرجاع  نس

مة المضافة في اآلجال  .فائض األداء على الق
  

الحد من ظاهرة  2.0.2الهدف 
ائي  .التهرب الج

  
عدد نقا تراجع نسب اإلغفاالت : 1.2.0.2المؤشر 

ة ائ  .عد  تدخل مصالح الج
ة : 2.2.0.2المؤشر ة الجزائ ائ عدد المخالفات الج
 .المعاينة
ة: 3.2.0.2المؤشر  ائ ات المراجعة الج   .عدد عمل

ترشيد تدخالت  3.0.2الهدف 
ة والرفع من  مصالح المراق

 .مردوديتها
  

ة: 1.3.0.2المؤشر ائ ة الج  .مردود المراق
الحاضر من مردود : 2.3.0.2المؤشر     ة الدفع  نس

 .الصلح
ة المصادقة على مستو : 3.3.0.2المؤشر نس

قرارات  الغ المضمنة  ة على الم المحاكم االبتدائ
ار   .التوظيف اإلج
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البرنامج .2 ة الخاصة  م  عام لإلنجازات اإلستراتيج  :تقد
البرنامج. 1.2 اشرة  قها والتي لها عالقة م ة التي تم تحق  :أهم اإلصالحات اإلستراتيج

ة األصلي والتكميلي لسنة  جملة من اإلجراءات تساهم في دعم  2017تضمن قانوني المال
ة وخاّصة ا ة لبرنامج الج  :منها األهداف اإلستراتيج

ائي - الواجب الح ام  سير الق  ت
ة - ائ ائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الج  تخفيف العبء الج
األداء  - ةدعم المصالحة بين المطالب  ا  وٕادارة الج
ة المعمقة - ائ ات المراجعة الج ة في إطار عمل عاد المحاس   تأطير است
  التمديد في األجل األقصى إليداع تصرح المؤّجر -
عد  - عدم احترام واجب التصرح عن  ة المتعلقة  ح مجال تطبي الخط مزد توض

 والتخفيف منها
ة الجزا - ائ ع المخالفات الج ح إجراءات تت ةمزد توض  ئ
ة على أصحاب المهن الحرة.  - ة المستوج ام إستخالص الضر  إح
ات  - األداء في عمل م التقدير لمداخيل المطالبين  ة من التقي ا ين مصالح الج تم

ة    المراجعة األول
مة المضافة ومراجعة نسب األداء  - ع ميدان تطبي األداء على الق مواصلة توس

مة المضافة   على الق
ة إفراد  - مة المضافة دون موجب بخط االسترجاع اآللي لفائض األداء على الق

ة  خصوص
ة استنادا على عناصر  - عيين الخاضع للضر ام ض دخل األشخاص الطب إح

ش  مستو الع
ائي - افحة التهرب الج حاث وم  إحداث فرقة األ
ادل المعلو  - ات المتعلقة بت ام االتفاق ة مع أح مات في مالءمة القوانين الداخل

ة ائ  المادة الج
الغ المدفوعة  - الم مة المضافة المتعلقة  اء واألداء على الق عدم قبول طرح األع

ة ائ مالذات ج مين   .إلى مق
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ام بها لتحقي أهداف أهم  .2.2   ع الكبر التي تم الق اإلنجازات واألنشطة والمشار
  :البرنامج

ة خالل سنة إ ا  :خاّصة على 2017رتكز عمل برنامج الج
األداء ة لتحسين الخدمات المسداة لفائدة المطالبين   :النس

 ة األداءات اتب مراق م يز نظام الجودة   :في إطار تر
ه مؤسسة  ة تدقي خارجي قامت  عا لعمل نت 2017أفرل خالل شهر"  VERITAS"ت ، تم

ة على التوالياإلدارة العامة لألداءات من المحافظة  " 9001ايزو "على شهادة  للسنة الثان
ة األداءات موزعة  10والتي شملت 2016المتحصل عليها خالل شهر جوان  اتب مراق م

ة؛  6على   مراكز جهو
ة األداءات للحصول على شهادة  اتب مراق ة من م " 9001ايزو "ما تم تأهيل دفعة ثان

تب موزعة على 15وتضم  2018خالل سنة  ز جهو  13م  .مر
   ب اإلدارة من المواطنفي إطار ا األداء وتقر   :لتواصل مع المطالبين 

ة بإرساء نظام  - اتب المعن سبر آراء خارجي حول مد رضاء المتعاملين مع الم ام  الق
 واستغالل نتائجه؛ ISOالجودة 

ونات المجتمع المدني،تأمين و  - م مداخالت لفائدة عدد من م  تقد
ارةتعزز حضور اإلدارة بوسائل اإلعالم  - عض المجالت اإلخ ة ب ف  ،ونشر مقاالت تثق
اإلدارة العامة لألداءات على موقع التواصل االجتماعي  - سبوك"عث صفحة خاصة  "  فا

 :وحيث يتم من خاللها 
أنشطة اإلدارة العامة لألداءات *  ة، أنشطة (التعرف  ا ة في الج س الدروس التحس

ن  ...)التكو
عض األسئلة الواردة*  ة عليها، نشر  عد واإلجا ائي عن  ز اإلرشاد الج  على مر
ة المختلفة،*  ائ المداخيل الج ير مواعيد التصرح  الغات الخاصة بتذ  نشر ال
الصحف والمتعلقة بنشا اإلدارة العامة لألداءات،*   نشر المقاالت الواردة 
ة*  س ات التحس   ...نشر محتو المطو
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 س اإلجراءات اإلد ةفي إطار ت  :ار
ة المسلمة إلى المتعاملين مع  ائ التصرف في الشهائد الج ة تعنى  قة إعالم تم إنجاز تطب

ز الجهو  3شهائد تسند  5اإلدارة، وقد شملت في دفعتها األولى  منها على مستو المر
ة األداءات و ة من في  2لمراق ما تم تأهيل دفعة ثان ة األداءات؛  تب مراق على مستو م

 ،2018بها خالل سنة لتأمين العمل (06)دالشهائ
ائي ة لمقاومة ظاهرة التهرب الج  :النس

 ة ائ ات الج عة احترام الواج   :في إطار متا
ة  ا ار خالل سنة  قرارا في التوظيف 8.213أصدرت مصالح الج الغ  2017االج م
صل مجموعها لـ   2016قرارا في التوظيف خالل سنة  10.734مقابل . د.م 860موظفة 
الغ موظفة مجموعها  ة تراجع بـ   .د.م 865م ة نس مثل نس على مستو %0.6وهو ما 

الغ الموظفة   .المردود من حيث الم
ه  األداء للتناب سبب عدم امتثال المطالبين  ار الصادرة  وتمثل قرارات التوظيف اإلج

ة العدد فقد بلغت عدد تلك القرارات الموجهة إليهم إليداع تصارحهم النس ة األكبر من ناح
الغ موظفة مجموعها  2017قرارا في سنة  3.931 قرارا في 5.887 مقابل . د.م 145بـم

الغ موظفة مجموعها  2016سنة  ة . د.م 148بـم وتليها القرارات المتخذة إثر مراجعة أول
ات مراجعة معمقة ) قرارا 3.275(   ).قرارا 824(وٕاثر عمل

  ادل المعلومات ومقاومة التهّرب ز التعاون الدولي في ميدان ت في إطار تعز
ائي  :والتحّيل الج

ة بتارخ  ة  16انضّمت الدولة التونس ل التعاون اإلدار  2012جو ة المتعّلقة  إلى االتفاق
مقتضى القانون  ائي، وتّمت المصادقة على هذا االنضمام   المشترك في المجال الج

ورة حّيز 2013أفرل  01المؤرخ في  2013لسنة  8األساسي عدد ة المذ ، ودخلت االتفاق
فر   .2014التنفيذ بتارخ غّرة ف

ة  ائ ادل المعلومات ألغراض ج ة وت ة إلى المنتد الدولي للشفاف ما انضّمت الدولة التونس
ة ، ومنظمة التع20استنادا إلى دعوة مجموعة الـ  2012أفرل 17في  اون االقتصاد والتنم

ادل  ة وت ة الدول معايير الشفاف االنضمام إلى المنتد قصد تأكيد التزامها  ع دول العالم  لجم
الضرائب   .المعلومات ذات الصلة 
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ة،  ائ ادل المعلومات ألغراض ج ة وت ة إلى المنتد الدولي للشفاف انضمام الدولة التونس و
سائر األعضاء إلى المعايير  فإنها تخضع  م من قبل لجنة الّنظراء لتحديد مد التزامها  تقي

ادل المعلومات، وذلك خالل مرحلتين ة لت   :الدول
ة  :المرحلة األولى الدولة التونس ه العمل  م اإلطار القانوني والتشرعي الجار  تتعّل بتقي

ادل المعلومات ة وت  .لضمان الشفاف
ة م :المرحلة الثان التقي التطبي  تتعل  ة  المزدوج والتأكد من مد التزام الدولة التونس

ادل المعلومات ورة في مجال ت ة المذ   .  الفعلي للمعايير الدول
تارخ  ة  14و ائ ادل المعلومات ألغراض ج ة وت ا المنتد الدولي للشفاف مارس صادق رسم

م  ة خالل المرحلة األولى من التقي الد التونس انه و نشره على موقعه على تأهل ال ما تم ب
  .االلكتروني

ة والرفع من مرد وديتها  ة لترشيد تدخالت مصالح المراق  :النس
ة شملت  ن م دورات تكو ة تم تنظ ة قدرات أعوان المراق   :وعونا إطارا 6446في إطار تنم

 ة ضمن البرنامج الخصوصي  :مشار
 257 :عدد الدورات -
اْت  -   6300 :عدد الُمَشاَرَ
ات الناشطة في  :أهم المحاور - ة الشر ة، مراق استرجاع األداء، المراجعة األول

عاد  اب است ات الناشطة في قطاع المحروقات، أس ة الشر القطاع المالي، مراق
ة لألشخاص  النس ة  ائ ة الج ات المراق ة وطرق ض المعامالت، تقن المحاس

ة ا ة، المراق ائ عيين ض النتيجة الج م الطب ة معال ما في ذلك مراق ة  لميدان
ة، قراءة وتحليل  الطر العام، قراءة وتحليل الكشوفات البن الجوالن والفواتير 
غ في المادة  ة، إجراءات التبل ائ ة استغاللها في المراجعة الج ف ة و القوائم المال
ة، التصرف في المخاطر، التصرف في الصفقات وترشيد الشراءات  ائ الج

ةا  ......لعموم
 ة ضمن برنامج التعاون الدولي  :مشار

   46 :عدد الدورات  -
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اْت  - ةُ  146 :عدد الُمَشاَرَ  ُمَشاَرَ
 :أهم المحاور 03 -
 ات  فرنسا؛ العمومّة للمالّة العاّمة اإلدارة من خبراء اهينّش ملتق
 03  فرنسا؛ العمومّة للمالّة العاّمة اإلدارة مصالحمهمات 
 04 فرنسا؛ العمومّة للمالّة الوطنّة المدرسة تّرصات 
 6 ات ز اهينّش دولّة وندوات ملتق  اإلدارات لمسّير  والّدراسات الّلقاءات مر

ائّة؛  الج
 30 ة الّتعاون  منّظمة دولّة منّظمات اهتنّظم دولّة عمل ورشةو  وندوة ملتقى  والّتنم

ة   .هار وغي FMI الّدولي الّنقد وصندوق  OCDE االقتصاد
 ة ن المشترك بين مختلف مصالح وزارة المال ة ضمن برنامج التكو  :مشار

ة، منظومة أدب، : أهم المحاور ة حسب األهداف، السالمة المعلومات التصرف في الميزان
ات العون العمومي،  ة التصّرف، مدونة السلوك وأخالق ة ورقا ة الداخل ن، الرقا هندسة التكو
ة حول  مة العمل في القطاع العام، ندوة دول ائي، إعالء ق مقاومة التهرب والتهرب الج

مة المعارف في المؤ  ، التصرف الحديث في Business Objectسسات منظومة حو
شرة  .الموارد ال

  
ة البرنامج .3  : 2017لسنة  نتائج األداء وتنفيذ ميزان

ة البرنامج. 1.3  م لتنفيذ ميزان   :تقد
ة  لسنة  ا أد مقابل  131.317ما قدره  2017بلغت جملة اإلعتمادات المنجزة  لبرنامج الج

ة إنجاز قدرت بـ  129.772   .% 101.19أد حسب تقديرات نفس السنة أ بنس
ما يلي   :  وتم توزع جملة هذه اإلعتمادات 

ة . د. أ 122.503: نفقات التأجير -  .من جملة إعتمادات البرنامج% 81.46بنس
ة . د. أ 6.890: نفقات وسائل المصالح -  .من جملة إعتمادات البرنامج% 4.58بنس
اشرةنفقات إستثمارات  - ة . د. أ1.905: م  .من جملة إعتمادات البرنامج% 1.45بنس
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التقديرات  مقارنة 
 )إ ع الدفع

دينار ألف:الوحدة   

)2( 
    

  

ة اإلنجاز   %نس
(2)/ (1) 

اإلنجازات مقارنة 
  الّتقديرات

 (1) - (2) المبلغ
1604 101,26% 
1302 101,07% 
335 105,11% 
-33 36,54% 

-1059 64,27% 
-1059 64,27% 
-1059 64,27% 

    
    
    
    
    

1545 101,19% 

ة لسنة  ا ة برنامج الج   2017مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزان
  )إع الدفع

 
020406080100120140

تأجير عمومي  وسائل مصالح تدخل عمومي

ة البرنامج لسنة :3جدول عدد  التقديرات 2017 تنفيذ ميزان مقارنة 
عة النفقة  ع حسب طب إ ع الدفع( التوز

  
ق م (تقديرات    

 2017) األصلي
    

  

  
ق م (تقديرات    

 2017) التكميلي
    

  

  
( 2017إنجازات 

  
126808 127808 129412 
121201 121201 122503 

6555 6555 6890 
52 52 19 

2762 2964 1905 
2762 2964 1905 
2762 2964 1905 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

130570 130772 131317 
 

اني عدد  ة لسنة : 3رسم ب ا ة برنامج الج مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزان
عة النفقة  ع حسب طب إع الدفع(التوز

تدخل عمومي تمويل عمومي استثمارات 
مباشرة

2017إنجازات 
2017تقديرات 

Colonne

جدول عدد 

  
  

 نفقات تصرف
 تأجير عمومي 
 وسائل مصالح
 تدخل عمومي
ة  نفقات تنم

اشرة  استثمارات م
ة  على الميزان

ة  على القروض الخارج
ل عمومي  تمو
ة  على الميزان

ة  على القروض الخارج
نة  صنادي خز
 :المجموع العام

اني عدد  رسم ب

إنجازات 
تقديرات 

Colonne1
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م لنتائج األداء .3.2  :وتحليلها 2017لسنة  تقد
 :تحسين مستو جودة إسداء الخدمات:1.0.2الهدف -
م الهدف - مّن الهدف من الوقوف على جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح  :تقد

ما يتعل بـ ة ف ا  : الج
ز اإلرشاد  األداء من قبل مصالح مر ة للمطالبين  ة على االستفسارات الهاتف جودة األجو

عد ائي عن  سير . الج ة من خالل اإلسراع في البت ت ائ النفاذ والحصول على المعلومة الج
ائي األداء من قبل مصالح اإلدارة العامة للدراسات والتشرع الج ، على استفسارات المطالبين 

البت في مطالب استرجاع فائض  مة المضافة األداءاإلسراع   .على الق
  تحسين مستو جودة إسداء الخدمات: 1.0.2الهدف  

الهدف
1.0.2

:
تحسين مستوى جودة

 

وحدة  مؤشرات قيس األداء
 المؤشر

تقديرات  
ق م (

) التكميلي
2016 

إنجازات 
2016 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

بتقديرات 
2016 

تقديرات 
ق (2017

 )م األصلي

تقديرات 
ق م (2017

) التكميلي
)1( 

إنجازات 
2017)2( 

نسبة اإلنجازات 
 مقارنة بالتقديرات

)1) /(2( 

  % 
  

 1.1.0.2مؤشر 
نسبة األجوبة المؤجلة من  100 0.05 2.25 2.25 100 0.16 2.25 %

قبل مركز اإلرشاد الجبائي 
عن بعد على مطالب 

  إرشادات المواطنين 
 2.1.0.2مؤشر

 يوم

13 14 93 12 12 11 100  
معدل آجال 
الرد على 
عرائض 
المطالبين 

 باألداء

بالنسبة 
لإلدارة العامة 

للدراسات 
والتشريع 

 الجبائي

بالنسبة 
لإلدارة العامة 

لإلمتيازات 
الجبائية 
 والمالية

18 17 100 18 18 17 100 

 3.1.0.2مؤشر
نسبة الرد على مطالب إرجاع  84  69 82 82 86 68.71 80.0 عدد

فائض األداء على القيمة 
    المضافة في اآلجال
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الهدف  س األداء الخاصة  اني  لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق تحسين 1.0.2:رسم ب
2017 

 

عد  ائي عن  ز اإلرشاد االج المؤجلة من قبل مر
ة المؤجلة على مطالب إرشادات  ة األجو ار إن نس اعت ة  ل صفة  تم تحقي الهدف 

حيث بلغ خالل سنة  % 2في حين سقف المؤشر حدد ب  
صفة   ة   المة، تمت اإلجا م

ا فق   . مطل
طاقات  التحين الفور والدور لل

ة ألسئلة  المطالبين  حث عن أجو حيث بلغ عدها  األداءالتي يتم اعتمادها في ال
  .2015سنة  376

األداء  .معدل آجال الرد على عرائض المطالبين 
ة  حيث  % 100تم انجاز الهدف بـنس

فارق  11 2017سنة   3يوما أ 
وم عن األجل المنشود لسنة    .2017و

020406080100120140160

الهدف  س األداء الخاصة  اني  لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق رسم ب
2017مستو جودة إسداء الخدمات لسنة 

ة : 1.1.0.2 ة األجو عد نس ائي عن  ز اإلرشاد االج المؤجلة من قبل مر
 .على مطالب إرشادات المواطنين

ة المؤجلة على مطالب إرشادات  ة األجو ار إن نس اعت ة  ل صفة  تم تحقي الهدف 
في حين سقف المؤشر حدد ب  %  0.05لم تتعد 

ة التي تلق المات الهاتف ز عدد الم  17.887اها المر
ة ل وتأجيل منها 17.878 النس ة  ا فق 09اإلجا مطل

ز المر ة  ة اليوم ن طاقات  تكثيف الحلقات التكو التحين الفور والدور لل
ة ألسئلة  المطالبين  حث عن أجو التي يتم اعتمادها في ال

376و 2016طاقة سنة  378مقابل   2017
األداء:  2.1.0.2 معدل آجال الرد على عرائض المطالبين 

ائي ة لإلدارة العامة للدراسات والتشرع الج ة  :النس تم انجاز الهدف بـنس
األداء  سنة  خاللمعدل أجل الرد على عرائض المطالبين 

ام عن األجل المحق سنة  وم عن األجل المنشود لسنة  2016أ و

)2(2017إنجازات 
)1) (ق م التكميلي

الهدف  س األداء الخاصة  اني  لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق رسم ب

 
  :النتائجتحليل  -
 1.1.0.2.المؤشر

على مطالب إرشادات المواطنين
ة المؤجلة على مطالب إرشادات  ة األجو ار إن نس اعت ة  ل صفة  تم تحقي الهدف 

لم تتعد  المواطنين
ة التي تلق 2017 المات الهاتف عدد الم

ة على  17.878حين
رجع ذلك إلى ز و المر ة  ة اليوم ن تكثيف الحلقات التكو

ة ق ة ألسئلة  المطالبين  التوث حث عن أجو التي يتم اعتمادها في ال
2017 طاقة سنة  387
  1.0.2.المؤشر

ائي*  ة لإلدارة العامة للدراسات والتشرع الج النس
األداء بلغ  معدل أجل الرد على عرائض المطالبين 

ام عن األجل المحق سنة  أ

إنجازات 
ق م التكميلي(2017تقديرات 
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ة * ة والمال ائ ازات الج ة لإلدارة العامة لإلمت ة  :النس خالل  % 100تم انجاز الهدف بـنس
فارق يوم عن األجل المحق خالل سنة  17 معدل أجل الردحيث بلغ  2017سنة  يوما و

 ).يوما 18( 2016
  
  ة الرد على: 3.1.0.2المؤشر مة على األداء فائض إرجاع مطالب نس المضافة  الق

 .في اآلجال
ة االنجاز الهدف شهدت مه 2017 سنة  خالل تراجعا نس مقابـل   %84المؤشر حيث بلغت ق

  ، 2016سنة  خالل %86  
عود ذلك  اب من أهمهاو     :إلى جملة من األس

ة - ونة للملف في اآلجال المطلو األداء لكافة الوثائ الم م المطالب   عدم تقد
ة أو التأخير في إيداعها - ح  عدم إيداع التصارح التصح
األداء  - ة المراجعة المعمقة عن مراجعة ملفات مطالبين  عض المحققين بخل عزوف 

عا إليداعهم مطالب استرجاع  ار تأثير مثل ت اعت مة المضافة  فائض أداء على الق
ا على مردود يتهم  .هذه الملفات سل

ائي :2.0.2الهدف -  :الحد من ظاهرة التهرب الج
م الهدف  - اسة المعتمدة للحد من : تقد ن هذا الهدف من التعّرف على نجاعة الس م

األداء  ائي وآثارها على دفع المطالبين  ةظاهرة التهّرب الج ائ اتهم الج  .إلحترام واج
ائي: 2.0.2الهدف    .الحد من ظاهرة التهرب الج

الهدف
2.0.2

: 
الحد من ظاهرة التهرب الجبائي

.  

وحدة   مؤشرات قيس األداء
  المؤشر

ق م (تقديرات    2016إنجازات  2016) التكميلي
نسبة 

اإلنجازات 
مقارنة 

 2016بتقديرات 

ق م (2017تقديرات 
 )األصلي

ق م (2017تقديرات 
 )1) (التكميلي

 )2(2017إنجازات 
نسبة اإلنجازات 

مقارنة 
 )1)/ (2( بالتقديرات

عدد نقاط 1.2.0.2مؤشر 
تراجع نسب اإلغفاالت بعد  

 تدخل مصالح الجباية
 76 13.7 18 18 81 13,8 17,0  نقطة

تطّور عدد  2.2.0.2مؤشر
محاضر معاينة المخالفات 

  الجبائية الجزائية
 100 83.780 83.000 83.000 100 97.954 81.000 عدد

تطّور عدد  .3.2.0مؤشر
 58.33 11.667 20.000 20.000 66.4 11.961 18.000 عدد عمليات المراجعة الجبائية
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س األداء الخاصة  اني لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق   رسم ب
ائي لسنة  2017الحد من ظاهرة التهرب الج

  

التقديرات لسنة  قها مقارنة    :2017تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
ة اإلغفاالت  ائ  عد  تدخل مصالح الج

ة  ة اإلغفال بتارخ انقضاء اآلجال القانون نس
الهدف المنشود قّدر  أنحين  في

ة إيداع التصرح  تسجيل تطور في نس
عنوان سنة %  60,1إلى  %

ة   الجزائ
مخالفة خالل سنة  83.780حيث تمت معاينة حوالي 

عود ه إلى تحسن ظروف ا ذمخالفة و
م التنسي مع الجانب األمني  .تدع

إعالم بنتائج مراجعة بينما تّم  
األساس إلى عود ذلك   إعالم بنتائج مراجعة و

020406080100120140160180

مؤشر 
عدد 1.2.0.2

نقاط تراجع 
نسب اإلغفاالت 

بعد  تدخل 
مصالح الجباية

س األداء الخاصة  اني لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق رسم ب
ائي لسنة :  2.0.2الهدف  الحد من ظاهرة التهرب الج

 
التقديرات لسنة   قها مقارنة  تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق

اإلغفاالت   عدد نقا تراجع نسب: 1.2.0.2
ة اإلغفال في آخر السنة و  ة بين نس ة اإلغفال بتارخ انقضاء اآلجال القانون نس

عنوان سنة  ة  في نقطة 13,7 2016إليداع التصارح السنو
ة إيداع التصرح  2017ما أثمرت الجهود المبذولة خالل سنة  تسجيل تطور في نس

ات من  ة على الشر ة على الدخل والضر % 56,5الضر
 .2015عنوان سنة % 56,7إلى   %

ة: 2.2.0.2 ائ ة عدد معاينات المخالفات الج الجزائ
ة  حيث تمت معاينة حوالي  % 100تم انجاز الهدف بـنس

عود ه 83.000الهدف المنشود قّدر بـ  حين أن مخالفة و
ة وخاصة منها ة الميدان م التنسي مع الجانب األمني المراق تدع

ات عدد: 3.2.0.2 ة المراجعة عمل ائ  الج
ة إنجاز الهدف  غ  %58.3بلغت نس  11.667حيث تم تبل

األساس إلى 20.000تحديد الهدف المنشود في مستو  عود ذلك  إعالم بنتائج مراجعة و

مؤشر 
1.2.0.2

نقاط تراجع 
نسب اإلغفاالت 

بعد  تدخل 
مصالح الجباية

 2.2.0.2مؤشر
تطّور عدد 

محاضر معاينة 
المخالفات 

الجبائية الجزائية 

.  3.2.0مؤشر
تطّور عدد 
عمليات 
المراجعة 
الجبائية

)2(2017إنجازات 
)1) (ق م التكميلي

س األداء الخاصة  اني لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق رسم ب
الهدف 

التقديرات لسنة  - قها مقارنة  تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
  1.2.0.2المؤشر

ة اإلغفال في آخر السنة و بلغ الفارق  بين نس
عنوان سنة  ة  إليداع التصارح السنو

  .نقطة 18بـ
ما أثمرت الجهود المبذولة خالل سنة 

ات من  ة على الشر ة على الدخل والضر الضر
%51,5ومن  2014

 
 2.2.0.2المؤشر

ة  تم انجاز الهدف بـنس
حين أن في 2017

ة وخاصة منها ة الميدان المراق
  
 3.2.0.2 المؤشر

ة إنجاز الهدف  بلغت نس
تحديد الهدف المنشود في مستو 

إنجازات 
ق م التكميلي(2017تقديرات 
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ة تم إنجازها خالل فترة   عمل

ة والرفع من مرد وديتها  ترشيد تدخالت مصالح المراق
ه  اسة المعتمدة في توج الهدف من الوقوف على مد نجاعة الس
األداء الذين لم تبلغ  ائّة نحو القطاعات واألنشطة والمطالبين  ة الج تدخالت مصالح المراق

المقارنة مع أهمّة وحجم نشاطهم ائّة المستو المطلوب    .مساهمتهم الج
 والرفع من مردوديتها

تقديرات 
ق (2017

 )م األصلي

تقديرات 
ق (2017

) م التكميلي
)1( 

إنجازات 
2017)2( 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

 بالتقديرات
)2) /(1( 

1450.0 1450.0 1720.0 100  

40 40 47.8 100 

75.00 75.00 69.75 93 

س األداء الخاصة اني لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق   رسم ب
ة والرفع من مرد وديتها  ترشيد تدخالت مصالح المراق

 

0500100015002000250030003500

ة حوالي   2017الجهود المبذولة خالل سنة   3.900لتسو
 .2016ولم يتم البت فيها إلى موفى سنة 

ة والرفع من مرد وديتها: ترشيد تدخالت مصالح المراق
ن هذا  ه م اسة المعتمدة في توج الهدف من الوقوف على مد نجاعة الس

األداء الذين لم تبلغ  ائّة نحو القطاعات واألنشطة والمطالبين  ة الج تدخالت مصالح المراق
المقارنة مع أهمّة وحجم نشاطهم ائّة المستو المطلوب  مساهمتهم الج

ة : 3.0.2الهدف  والرفع من مردوديتهاترشيد تدخالت مصالح المراق
وحدة   مؤشرات قيس األداء

  المؤشر
تقديرات  

ق م (
) التكميلي
2016 

إنجازات 
2016 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

 2016بتقديرات 
مردود المراقبة  1.3.0.2

 الجبائية
مليون 
  108 1534.3 1420.0 دينار

نسبة الدفع  2.3.0.2
   بالحاضر من مردود الصلح

% 40,0 35,4 88.5 

نسبة المصادقة  3.3.0.2
على مستوى المحاكم االبتدائية على 
المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف 

 اإلجباري
% 70,0 47,6 68 

س األداء الخاصة اني لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق رسم ب
ة والرفع من مرد وديتها: 3.0.2لهدف ترشيد تدخالت مصالح المراق

2017)2(
)1) (ق م التكميلي

الجهود المبذولة خالل سنة 
ولم يتم البت فيها إلى موفى سنة  2015- 2013

: 3.0.2الهدف  -
م الهدف - ن هذا : تقد م

األداء الذين لم تبلغ  ائّة نحو القطاعات واألنشطة والمطالبين  ة الج تدخالت مصالح المراق
المقارنة مع أهمّة وحجم نشاطهم ائّة المستو المطلوب  مساهمتهم الج

  
الهدف   

الهدف
3.0.2

  
ترشيد تدخالت مصالح المراقبة
 

والرفع من مرد 
وديتها

  

مؤشرات قيس األداء

1.3.0.2مؤشر
الجبائية

2.3.0.2مؤشر
بالحاضر من مردود الصلح

3.3.0.2مؤشر 
على مستوى المحاكم االبتدائية على 
المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف 

اإلجباري

س األداء الخاصة  اني لمقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق رسم ب
لهدفا

  
 

2017إنجازات 
ق م التكميلي(2017تقديرات 
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  :تحليل الّنتائج -
  ة مردود:  1.3.0.2المؤشر ة المراق ائ  الج

ة   ة  % 100تم انجاز الهدف بـنس  حين أن مليون دينار في 1.720حيث بلغ مردود المراق
ة واعتماد  .م د 1.450الهدف المنشود قّدر ب  ة الميدان رجع ذلك إلى تحسن ظروف المراق و

ة ائ ة موضوع برنامج المراجعة الج ائ   .منظومة التصرف في المخاطر النتقاء الملفات الج
  ة الدفع:  2.3.0.2المؤشر  مردود الصلح الحاضر من نس

ة  الحاضر  %  100تم انجاز الهدف بـنس الغ المستخلصة  ة الم  % 47.8حيث بلغت نس
  .2016سنة  % 35.4مقابل 
  الغ :  3.3.0.2المؤشر ة على الم ة المصادقة على مستو المحاكم االبتدائ نس

ار  قرارات التوظيف اإلج  المضمنة 
ة   ة %  93تم انجاز الهدف بـنس ة المصادقة على مستو المحاكم االبتدائ حيث بلغت نس

ار  قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة  سنة  خالل % 47.6مقابل  % 69.75على الم
2016.  

ة  ال اإلعتماد على معدل موس السلسلة اإلحصائ في طرقة ) Médiane(سيتم مستق
ال قرارات التوظيف إحتساب المؤشر عوضا عن المعدل الحسابي لمجموع الم غ المضمنة 

عز هذا التغيير إلى أن طرقة  ة و ار والمصادق عليها على مستو المحاكم االبتدائ اإلج
صفة أوضح وأدق واقع توزع نسب المصادقة من قبل المحاكم  س  اإلحتساب الجديدة تع

ة األداءات ة لمراق ة بين مختلف المراكز الجهو   .اإلبتدائ
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ة لتحسين األداءالّتوّجهات  .4  :المستقبل
 

ة لتحسين القدرة على األداء  األهداف   األنشطة اإلصالح

  تحسين مستو جودة إسداء الخدمات

تب 25الحصول على شهادة نظام جودة التصرف  م
سبر آراء خارجي حول مد رضاء المتعاملين مع  ام  الق

ة بإرساء نظام الجودة  اتب المعن واستغالل  ISOالم
 .نتائجه

األداء  عد الموجهة إلى المطالبين  ر الخدمات عن  تطو
ائي الواجب الج ام  سير الق  .لت

ائي   الحد من ظاهرة التهرب الج

ة،  ة، خارج إطار المراق س مواصلة الحملة التحس
ائي لديهم  األداء بهدف ترسيخ الوعي الج للمطالبين 

ة وضعيتهم  ا دون تدخل مصالح وحثهم على تسو تلقائ
ة  المراق

اكل   ادل الحيني واآللي للمعلومات مع اله يز نظم الت تر
ة  وم اكل الح ات مع اله ة وٕابرام اتفاق عة لوزارة المال التا

عة لوزارات أخر   في نفس الغرض التا
مشروع اعتماد جهاز تسجيل  إستكمال األعمال المتعلقة 

ة  النس ات  انالعمل   لمؤسسات اإلستهالك على عين الم

ة والرفع من  ترشيد تدخالت مصالح المراق
  مرد وديتها

تفعيل إدارة المؤسسات المتوسطة على مستو تونس 
 الكبر 

عد  ع ميدان منظومة التصرح ودفع األداء عن  توس
األداء ومن األداءات  شمل أصنافا أخر من المطالبين  ل

م األخر   والمعال
ة   إعداد األدلة القطاع
ة على   ائ وتفعيل لجنة التصرف في المخاطر الج

ة يز وتفعيل اللجان الجهو ز ومواصلة تر    المستو المر



 

 55 

 
 
  

  
ةبرنامج ال   ة العموم  محاس
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ة واالستخالص مسؤولة عن  ة العموم حار المديرة العامة للمحاس مة  تّم تعيين الّسيدة حل
ة  ة من شهر نوفمبر برنامج المحاس ة بدا   :وتتولى. 2016العموم

ادة وتنسي أعمال المتدخلين في تنفيذ البرنامج، -   ق
ومة، - ة للح ة القطاع ة البرنامج مع اإلستراتيج  مالءمة إستراتيج
ة وف األنشطة قصد   - عنوان الميزان ارات  ه الخ ة البرنامج و توج عة تنفيذ ميزان متا

 تحقي النتائج المرجوة،
معّة مسؤولي األنشطة  - ة  ات تنش مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الميزان عمل ام  الق

ين  األساسّة، وتفعيل حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرنامج  على المستو
 .األفقي والعمود

 
م العام للبرنامج -1  :التقد

ر طرق التصّرف وٕارساء اآللّات واإلجراءات  ة، إلى تطو ة العموم يرمي برنامج المحاس
ة ودفع النفقات العمومّة ومسك  الكفيلة بتحسين مهام استخالص الموارد وترشيد مسالك تأد

ات العمومّة وف معايير الشفافّة والدّقة والمصداقّة م الحسا   . وتقد
ندرج برنامج األداء على ة واالستخالص و ة العموم في هذا  مستو اإلدارة العامة للمحاس

قه على ثالث مجموعات من اإلجراءات الجوهرة تتمثل فياإلطار العام و    :رتكز تطب
االستناد إلى  - قها  عة مد تحق س ومتا عة األداء وذلك بتحديد  أهداف قابلة للق متا

  مؤشرات،
ة عقود األهداف والبرامج  - ر منهج بين المسؤول عن البرنامج والمتدخلين من تطو

  المستو الوس ثم بين المشرفين من المستو الوس والمتدخلين من المستو العملي،
عة لها  - ّة والمؤشرات التا صفة تشار تفعيل حوار التصرف قصد حصر األهداف 

قه س مد تحق ن من تحديد المستو المنشود وق  .والتي تم
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ات برنا ةأولو ة العموم   :مج المحاس
ة،  حثا عن مزد من النجاعة والشفاف ة الحديثة والعصرة، و ة اإلدارة العموم بهدف مواك
حث عن السبل الكفيلة لترشيد  ة واالستخالص ال ة العموم تواصل  اإلدارة العامة للمحاس

ة  ائّة والموارد األخر لفائدة ميزان   .الّدولةمهمة تأمين استخالص الديون الج
ل اآللّات التي من  التعاون والتنسي مع اإلدارة العاّمة لألداءات إلى وضع  ما تسعى 
ة التصرح والّدفع عن  ائي على غرار تعزز آل الواجب الج ام التلقائي  ّس الق شأنها أن ت

  .عد
ة واالستخالص بإعادة النظر في دور ة العموم المحاسب  ما تقوم اإلدارة العاّمة للمحاس

ة  مراجعة طرق المراق ة وف المنظور البرامجي، وذلك  ة نفقات الميزان العمومي في تأد
ات  ستجيب لمتطل ب جديد  المساهمة في إعداد تبو ذلك  دة للنفقات، و والوثائ المؤ

  .التصّرف حسب األهداف
ات  م في مسالك استخالص الش حت مهّمة التح ع وفي إطار ندرة األموال، أص وتجم

ة ة العموم ة إلدارة المحاس النس ات    .األموال في حساب وحيد في آجال سرعة من األولو
ة واالستخالص إنجاز الدراسة  ة العموم ، تواصل اإلدارة العامة للمحاس ة أخر من ناح
مّن من اإلدالء في  ة  ة إلى إرساء نظام محاسبي جديد مستمّد من المعايير الّدول الرام

شفافّة عن الوضعّة المالّة أحسن  معلومة محاسبّة شاملة وموثوق بها وتفصح  اآلجال 
عة تنفيذ الميزانّة اإلضافة إلى متا اسبها هذا  اكل العمومّة وم   .لله
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  ة ز ة واالستخالصلإلدارة العامّ المصالح المر ة العموم   ة للمحاس
 

   خارطة البرنامج  



 

 59 

  
البرنامج -2 ة الخاصة  م عام لإلنجازات اإلستراتيج   :تقد

 
قها والتي -2-1 ة التي تم تحق البرنامج أهم اإلصالحات اإلستراتيج اشرة    :لها عالقة م
  

 االستخالص:  
ة استخالص الّديون  ام إجراءات قصد تحسين مردود ة المثقلة والعمل على إح العموم

ة  اع منهج ة واالستخالص على إت ة العموم االستخالص، دأبت اإلدارة العاّمة للمحاس
ة الّدولة وخاّصة  يز الّسبل الكفيلة لتحقي النجاعة في استخالص موارد ميزان األهداف وتر

ائّة ة وقد تّم ذلك من  الّديون الج ائ   :خاللوغير الج
ة للعديد  التنش المستمر - النس ات  ال ة لحّل اإلش للملّفات ومساندة المصالح الخارج

ات معينة األداء أو موضوع صعو  . من الملفات موضوع مطالب مقّدمة من قبل المطالبين 
ض الجزئي أو الكلي في مبلغ  - األداء لالنخرا في إجراءات التخف دعوة المطالبين 

ة  ا المراق ا التأخير في خطا ة وخطا ائ الديون الج ع المتعلقة  االستخالص ومصارف التت
قا للفصل (المثقلة  ة لسنة  66ط من قانون المالّة لسنة  77والفصل  2016من قانون المال
ة (واتخاذ التدابير الالزمة لتفعيل هذه اإلجراءات ) 2017 س الغات وٕاعالنات ورسائل تحس

األداء ةتحسالت وحم  للمطالبين  ك  IFMإذاعتين راديو عبر س  ).وموزاي
ة في تحديد  -  غة التشار أهمّة الّص س المتّدخلين في المنظومة  يز على تحس التر

ة، ة تحقي النجاعة المطلو غا ة االستخالص  ة عمل  منهج
ن فر عمل ضمن اإلدارة العامة  قصد تنش استخالص الديون المثقلة  - ام بتكو الق
قة لنتائج االستخالص لـ وذلك  عة اللص اضات الما 27المتا ةجهة والق وقد تم عقد عدة . ل

ة لتحديد أبرز  اض المال ين والسادة ق ل من السادة أمناء المال الجهو جلسات عمل مع 
ات المعترضة والحلول السرعة لتالفيها ال  .  اإلش

عة الّدورة للنتائج المحققة ومد تحقي األهداف المرسومة واتخاذ  تكثيف - المتا
ح المسار في اإلّان ل لتأطير من  اإلجراءات الضرورة لتصح لمصالح على 
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ات وتنش  ة وا الستخالصلالمستو ات واالتفاق على حلول عمل لوقوف على الصعو
 ،لنجاعة أكبر في أعمالهم

ة  - ام بزارات ميدان ل من جهة الق سو  اجةإلى  انة لمعاضدة و  ن عروسو  قا سل
ة مجهودات المصالح  .الجهو

ل اآللّات  التعاون والتنسي مع اإلدارة العاّمة لألداءات إلى وضع  ما واصلت اإلدارة 
ة ائي على غرار تعزز آل الواجب الج ام التلقائي  ّس الق التصرح  التي من شأنها أن ت

عد   .والّدفع عن 
 

 ة ائ   :أهّم نتائج استخالص الموارد الج
                    

ة التطّور  2017  2016     نس
ة ائ    جملة الموارد الج
ة  م الديوان ار المعال   % 13,04 21118 18681,9  )م د(اعت

11 ,81 % (*) 
ة المحدثة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  الم

ة لسنة مقتضى قانون    773.1  )م د(2017المال
3,66%    

من جملة الموارد المستخلصة 
الغ المسترجعة ار الم   دون اعت

ة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  ار الم بدون اعت
ة لسنة  مقتضى قانون المال  %9  20344.9  )م د(2017المحدثة 

ة (*):  ائ ة تطّور استخالص الموارد الج ارنس الغ فائض األداء التي تّم إرجاعها اعت الغ المستخلصة  م من جملة الم
الغة على التوالي  ع لد أمين المال العام وال ة التجم ة عمل  )2017(د .م 653.2و ) 2016(د .م788 :مناس

  
ة لسنة    ائ ة 2017سّجلت الموارد الج سنة  % 13,04، تطورا بنس حيث  ،2016مقارنة 

الغ فائض األداء  د.م 18681,9مقابل  2017د سنة .م 21118بلغت  عد طرح م وذلك 
الغة  الغ المستخلصة وال  788مقابل  2017د سنة .م 653.2التي تّم إرجاعها من جملة الم

 . 2016د سنة .م
الغ المسترجعة ضمن  ار الم اعت ةو ائ ة التطّور تقّدر جملة الموارد الج  11.81بـ، فإّن نس

%.  
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 ة المثقلة        :  نتائج استخالص الّديون العموم

  2017  2016  2015  2014  2013 )م د(                             
ة االستخالصات  917,4  801,8  635,3  425 435 الجمل

% 14,4 
 

سمبريون المثقلة إلى موفى استخالص الدّ  سّجلت نتائج ة 2017د ، تطّورا ملحوظا بنس
عود ذلك خاّصة إلى تطّور استخالص الّديون . 2016سنة مقارنة بنتائج  % 14.4 و

ة ائ الديون غير الج ة المثقلة مقارنة  ائ  2017سنة  د.م 810,3حيث تم استخالص  ،الج
    .2016سنة د .م 705,8مقارنة بـ

اني الموالي نس تطّور استخالص  برز الّرسم الب ة منها وغير و ائ الّديون المثقلة الج
ة ائ   :الج

اني عـــدد       1رسم ب

  
  

 ة ة النفقات العموم   :تأد
ة في  إنّ  ة النفقات العموم ة إذ تتمثل المهام دور المحاسب العمومي في تأد ة األهم غا

عهدته، في مرحلة أولى، في  ة صحّ المناطة  ة في ة النفقة مراق الغ تسديد وفي مرحلة ثان الم
ات صرف النفقات المنجزة لمستحقيها   .والتي تعتبر الحلقة األخيرة الّضامنة لصّحة عمل

372 362
560,7

705,8
810,3

54 63,6 74,6 96 107,1

2013 2014 2015 2016 2017

استخالص الّديون المثقلة حسب األصناف
الديون الجبائية الديون غير الجبائية
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ة للتأشير عل، احترام 2017وقد تّم خالل سنة  ة  ىاآلجال القانون ة بنس الّنفقات العموم
عود ذلك إلى%   94متجاوزن بذلك الهدف المرسوم المحدد بـ  % 96   :و

 

  عة آجال التأشير على" أدب"ترشيد منظومة فة متا ر وظ   : الّنفقات العمومّة بتطو
ز  2016انطلقت منذ أوائل سنة  التنسي مع مصالح مر مصالح األمانة العامة للمصارف 

ة  عة اآلل ن من المتا فة ضمن منظومة أدب تم ر وظ ة في تطو ة لوزارة المال اإلعالم
ان ال ة التي  رات رفض النفقات العموم قا يدو والتي تم اعتمادها لمذ تصرف فيها سا

ة  ة من الّسنة المال ا بدا  .2017نهائ
 ة م خالص أجور موّظفي الّدولة عبر منظومة المقاصة اإللكترون      :تعم

زّ  ّل من البنك المر التنسي مع مصالح  توّلت مصالح األمانة العامة للمصارف، 
عقد عّدة جلسات عمل  ة بذلك،  اكل الوزاّرة المعن ة ومختلف اله ز الوطنّي لإلعالم والمر

ة في منظومة  2017خالل سنة  ة المصالح العموم ق قصد الّتسرع في نس إنخرا 
ة   . المقاصة اإللكترون

اكل اإلدارة صلب   2017واّلتي أفضت ابتداء من شهر أفرل من سنة  ة اله ق إلى إدماج 
ة  ة ( 2017منظومة المقاصة اإللكترون ة 20(موّظفي وزارة التر ة للتر ة جهو ) مندو

ة قع إدراجها قبل ) وموّظفي وزارة الداخل ار موّظفي وزارة الّدفاع الوطنّي اّلتي س دون اعت
ن الوقوع فيها نظرا  2018سنة موّفي  حيث أّن األعمال الزالت جارة لتالفي األخطاء المم

ر ة عمل موّظفي الوزارة، سالفة الّذ  .لخصوص
ات  ل المرت ة تحو وقد ساهمت هذه المنظومة إلى حد اآلن في التسرع في إنجاز عمل

ة من   الت المال ص آجال التحو التالي تقل   .  ى أقل من يوم واحدساعة إل 48واألجور و
ص استهالك األوراق حوالي  يتم إرسالها إلى األمانة  ألف ورقة 250ما ساهمت في تقل

وتحسين التصرف في العامة للمصارف وأمانات المصارف لد الوزارات والبنوك 
  .األرشيف
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  ل عبر ات  الّتحو ر عمل   :« CCP Net»دراسة تطو
ة لوزارة توّلت مصالح األمانة العامة  ز اإلعالم ّل من مر التنسي مع مصالح  للمصارف، 

ر  عقد عّدة جلسات عمل قصد تطو ة ومصالح الّديوان الوطنّي للبرد التونسّي،  المال
ل عبر منظومة    ".CCP Net"منظومة الّتحو

ن من  :والتي ستم
الت البردّة  - عة عملّات الّرفض للّتحو  ".RAP-RV"تحسين وسائل متا
ار الفارق الكبير بين  - اعت الت البردّة  ص مصارف العملّات المصرفّة للّتحو تقل

الت اإللكترونّة الت اليدوّة والّتحو  .التعرفة الموّظفة على الّتحو
ة خالل سنة   عدة مراحل تجرب قصد مالئمتها مع المنظومات  2017وقد مرت المنظومة  

ة للبرد التونسي من حي ات  من حيث اللغة المستعملة  من اإلعالم قة قراءة المعط ث مطا
قها خالل سنة . لتا المنظومتين  .2018واألعمال ال تزال جارة للسعي إلى تطب

 ة  :التصّرف المحاسبي في الجماعات المحل
م 2017تّم خالل سنة  ة اإلصالحات المتعلقة بتجس ، مواصلة انجاز المشارع الهادفة لمواك

ام  ع من الدستورأح اب السا ة"ال حيث تم استكمال النظر في النسخة " اب السلطة المحل
مضمونها والتي تم تضمينها  ة  وٕابداء الرأ  المعدلة  لمشروع مجلة الجماعات المحل
ة لمشروع المجلة في إطار لجنة وزارة تضم إلى جانب ممثلي اإلدارة العامة  غة النهائ الص

ة  ة العموم ائي لعامة للدراسات و واإلستخالص ممثلين عن اإلدارة اللمحاس التشرع الج
ة الدولة  .والهيئة العامة لميزان

النظر في مسائل راجعة للجماعات  لفة  ما تمت المساهمة في أعمال عدد من اللجان الم
ة  :المحل
ـــرة  - ــة الحضـ ــ ـــامج التنم ـــة برنـ عـ متا ـــة  لفـ ــة  الم ــ ــة الوزار ــال اللجنــ المســــاهمة فــــي أعمــ

ة للفترة  مة المحل قرض من البنك الدولي 0182-2014والحو  .الممول 
ـــاالت  - ـــالنظر فـــي الدراســـة المتعلقـــة بإحـــداث و لفـــة  المســاهمة فـــي أعمـــال اللجنـــة الم

 . التصرف في الخدمات الحضرة
لفة بدراسة و المساهمة ف - اتي أعمال اللجنة الم ة البلد  .معالجة مديون
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 ة ات العموم   :إعداد الحسا
ع المحاسبين العموميين األولين في أجل أقصاه يتّم  ة لجم النس ات التصرف   28إعداد حسا

ة لسنة التصرف فر من السنة الموال ات . ف ين تهيئة الحسا توّلى أمناء المال الجهو و
ة ة من السنة الموال ل ات قبل موفى جو   . وتوجيهها إلى دائرة المحاس

ومة  2014مشروع غل ميزانّة سنة إحالة ، 2017وقد تّم خالل سنة  إلى رئاسة الح
ة على تقرر  ّل اإلصالحات واإلجا فاء  عد است إلحالته إلى مجلس نواب الشعب وذلك 

ورة ة الّدولة للسنة المذ ات وٕاعداد تقرر حول تنفيذ ميزان   .دائرة المحاس
  :ما تمّ  

  ة إعداد ة والوثائ 2015الحساب العام للسنة المال ه وقانون غل الميزان  الملحقة 
ات بتارخ  ر  12لنفس السنة وٕاحالته إلى دائرة المحاس  ،2017أكتو

  ه  2016الحساب العام لسنة وٕانجاز ة والوثائ الملحقة  في انتظار  % 60بنس
ات الّالزمة إلتمامه ة المعط ق   . الحصول على 

  

 ر الّنظام المحاسبي للّدولة  :تطو
  يز ة القيد المزدوجتر ة حسب تقن  :المحاس

ف   :على مستو األمانة العاّمة للمصار
ة ذات  ة المحاس يز تقن ة لتر ة في المرحلة التجرب ق تّم في هذا الّصدد مواصلة األشغال المت

فالقيد المزدوج    :من خالل األمانة العاّمة للمصار
ر النظام  - ة القيد المز استكمال المراحل األخيرة من تطو دوج المعلوماتي المتعّل بتقن

ورة األمانة العاّمة للمصارف و  ة المذ تجرة التوقيف اليومي المحاسبي حسب التقن
ة إعداد  2017والعمل على تحيين األرصدة المحاسبّة لسنة  لسنة  موازنة انطالقغا

2018 )Balance d'ouverture.( 
مات عمل لشرح آل - ة القيد المزدوج في األمانة العاّمة إعداد وٕاصدار تعل ةّة تقن فّة التصّرف المحاسبي واستغالل المنظومة اإلعالم رها  للمصارف و التي تّم تطو

 .في الغرض
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ة الجديدة وشرح أساليب استعمال  - إعداد دليل إجراءات الستغالل المنظومة اإلعالم
 .فمختلف وظائفها لفائدة أعوان األمانة العاّمة للمصار 

ة  - ة استغالل المنظومة اإلعالم ف ة القيد المزدوج و ة لشرح تقن ن ام بدورة تكو الق
الجديدة ألعوان وٕاطارات األمانة العامة للمصارف وأمانات المصارف لد الوزارات 

ة ة للمال   .المدرسة الوطن
ف لد الوزاراتعلى مستو    :أمانات المصار

م  ة القيد ما تم االنطالق في مشروع تعم ف لد الوزاراتتقن أمانات المصار  المزدوج 
يز نظام المعلومات المحّين وقد تم في هذا اإلطار دعوة أمناء المصارف لد  وذلك بتر

مراكزهم المحاسبّة حسب  لة العمل  ه النظام الجديد من خاللالوزارات إلعادة ه قتض   :ما 
مختلف أمانات المصارف لد الوزارات قبل  - ات  وضع برنامج لتطهير الحسا

يز المنظومة الجديدة   . الشروع في تر
مختلف أمانات  - ة  ات التسو عمل ة المتعلقة  قة اإلعالم يز التطب الشروع في تر

  .المصارف لد الوزارات
ة ألمانة المصارف لد  - ة المحاسب ة الوضع ةالشروع في تسو   .وزارة التر

اضات المالّة   :على مستو الق
اضات المالّةما تّم الشروع في دراسة األساليب واإلجراءات المحاسبّة  ، على مستو الق

ر النظام المحاسبي للّدولة من إعداد ومناقشة مشروع أّولي لكراس  نت الفر الفّني لتطو مّ
ة القيد  يز تقن اضات المالّة والتحضير إلنجاز الشرو اإلداّرة الخاص بتر الق المزدوج 

اضة  قّة لق   .مالّةعملّة محاكاة للعملّات المحاسبّة حسب أسلوب القيد المزدوج على وضعّة حق
الد التونسّة نة العاّمة لل  :على مستو الخز

يز المنظومة  الّدفاتر دراسة خصوصّات بتحديد مميزات الواقع المحاسبي و مواصلة أعمال تر
ز ة ونظام االعالمّة الخاّص بها و المحاسبّ  المر فة المحاسبّة المعتمدة  دراسة التصن

راس الشرو اإلداّرة الخاص بها ور وذلك قصد إعداد    . المحاسبي المذ
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 إعداد مخّط محاسبي للّدولة:  
ات أو (تمت مواصلة أشغال إعداد مشروع مخط محاسبي للدولة  فة حسا تصن

nomenclature comptable (اّفة المراكز المحاس ار خصوصّات  بّة للّدولة اعت ل من األمانة و  قة  ة السا األعمال التجرب الد التونسّة  و خاّصة منها الخزنة العاّمة لل
ة اضات المال ة إطارات اإلدارة العامة . العامة للمصارف والق ما تجدر الإلشارة إلى مشار

ة واإلستخالص والمجلس الوطني للمعايير حول مشارع المعايير للمحاس ة العموم
ة من خالل بجلسات عمل المجلس   . المحاسب

 
 االستعداد لجرد ممتلكات الّدولة:  

ة جرد و مع وزارة أ 2017تم االنطالق خالل سنة م ممتلكات مالك الدولة في ض منهج تقي
ات الّدول الدولة حسا    .ةاستعدادا إلدراجها 
 ة العمومّة ح مجّلة المحاس   :تنق

ة 2017ما  خالل شهرتم  ام مجلة المحاس ، االنطالق في أشغال دراسة مراجعة أح
ة ال لإلصالحات والتوّجهات الواردة  العموم ةتفع   .مشروع القانون األساسي الجديد للميزان

ة واالستخالص  ة العموم ن فر عمل تحت إشراف اإلدارة العامة للمحاس وتم للغرض تكو
لته يتوزع إلى  ادة المشروع وه لة  7يتولى ق ة حسب محاور مستوحاة من ه فرق فرع

ة، وذلك  مشروع القانون األساسي الجديد للميزان ام الجديدة الواردة  المجّلة وأخر تمليها األح
  : ما يلي

ة،: 1الفر الفرعي  اد العامة والمتدّخلين في تنفيذ الميزان   الم
ة،: 2الفر الفرعي    تنفيذ النفقات العموم
،: 3الفر الفرعي  ات الخاصة والصنادي   الحسا
اكل الدستورة،: 4الفر الفرعي    اله
ة،: 5الفر الفرعي  ة الدولة وغل الميزان   حساب
ة،: 6الفر الفرعي  ة والمؤسسات العموم   الجماعات المحل
ة: 7الفر الفرعي  ة المحاسب ر الرقا   تطو
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حات المنتظرة على محتو  م حجم التنق ة دراسة التشرع الحالي وتقي وتولت هذه الفرق الفرع
ة وٕاعداد تصّورات في هذا الخصوص، استنادا إلى تجارب البلدان  ة العموم مجلة المحاس

ة للمجلةذات األنظمة ا حات المناس ة المماثلة ومن ثم اقتراح التنق  .لمحاسب
ام  ة على أح وترمي هذه األشغال إلى الوقوف على آثار القانون األساسي الجديد للميزان
ة مالءمتها معه  غا حها  ة، من خالل جرد للفصول التي يتعين تنق ة العموم مجلة المحاس

م مقترحات الفصول الجدي ة من جهة، وتقد ة العموم مشروع مجلة المحاس دة التي ستدرج 
ه من جهة أخر    .لتطبي القواعد واإلجراءات الجديدة المضّمنة 

 
ة البرنامج لسنة  -3   :2017نتائج األداء وتنفيذ ميزان
ة البرنامج -3-1 م لتنفيذ ميزان   :تقد

ة لسنة يبّين الجدول الّتالي   ة العموم ة برنامج المحاس عة النفقة 2017تنفيذ ميزان  حسب طب
  ):إعتمادات الّدفع(

ــدد )   أ د(   4جدول عـ

 البيـــان
م .تقديرات  ق 
األصلي 
2017 

. تقديرات ق
م التكميلي 

2017)1( 

إنجازات 
2017)2( 
  

  

اإلنجازات مقارنة 
 التقديرات

 (2) - (1)المبلغ
ة اإلنجازات    نس

)1)/(2(  
 99 991- 192995 193986 188312 نفقات التصرف

 99 812- 180135 180947 176989 تأجير عمومي
 99 171- 12850 13021 11305 وسائل المصالح
 56 8- 10 18 18 تدخل عمومي

 98 186- 8975 9161 9161 نفقات التنمية
 98 186- 8975 9161 9161 إستثمارات مباشرة

 98 186- 8975 9161 9161 إستثمارات مباشرة على الميزانية
إستثمارات مباشرة على القروض 

         الخارجية
         تمويل عمومي

         على الميزانية
         على القروض الخارجية

   4      صناديق الخزينة
 99 1173- 201974 203147 197473 العام المجموع
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ة  بـ 2017 سنة عنوان العموم
  .البرنامج إعتمادات جملة من% 

 إعتمادات جملة من%  6.41

 .البرنامج إعتمادات جملة من% 
 2رسم بياني عــدد 

 

عنوان سنة  مبـلغا قدره  2017بلغت جملة إعتمادات نفقات التأجير التي تم صرفها 
ة إنجاز تقدر بـ  مثل نس الجدول المصاحب أ ما  حسب ما هو مبين 

 .د. أ 180947,198من جملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجير والمقدرة بـ 
ا أساسا إلى   :بين ما تم رصده وما تم دفعه فعل

م برنامج التدرج  وترجع أساسا لعدم تجس

المجموع العام تأجير عمومي

203147,015
180947201752,873
)إع الّدفع(2017مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية برنامج المحاسبة   العمومية لسنة 

ة لبرنامج رصدها تم التي الدفع ة المحاس العموم
   :يلي ما وتتوزع. د
ة. د.أ 180947,198: التأجير من% 89.07 بنس
ة. د.أ 13020,817: المصالح وسائل 6.41 بنس
  .د.أ 18: العمومي التدخل

اشرة إستثمارات ة. د.أ 8970: م %  4.51 بنس

  :على مستو نفقات التأجير العمومي
عنوان سنة  بلغت جملة إعتمادات نفقات التأجير التي تم صرفها 

ة إنجاز تقدر بـ  مثل نس الجدول المصاحب أ ما  حسب ما هو مبين 
من جملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجير والمقدرة بـ 

عود الفارق المقدر ا أساسا إلى. د. أ 812بـ  و بين ما تم رصده وما تم دفعه فعل
ة الخا الفقرات الفرع  : صة بـ تسجيل فواضل 

م برنامج التدرج د .أ 285,67بـاألجر األساسي تقدر  وترجع أساسا لعدم تجس
ة، ف  والخط الوظ

تأجير عمومي وسائل المصالح تدخل عمومي
إستثمارات مباشرة على الميزانية

180947,198

13020,817 18 9161

873
180028,043

12738,856 9,674 8976

مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية برنامج المحاسبة   العمومية لسنة 
)1( 2017تقديرات  )2( 2017إنجازات 

الدفع إعتمادات قدرت  
د.أ203147,015

التأجير نفقات -
وسائل نفقات -

  .البرنامج
التدخل نفقات -
إستثمارات نفقات -

 

 
  :تحليل الّنتائج

 على مستو نفقات التأجير العمومي
عنوان سنة  بلغت جملة إعتمادات نفقات التأجير التي تم صرفها 

ة إنجاز تقدر بـ . د. أ 180135 مثل نس الجدول المصاحب أ ما  حسب ما هو مبين 
من جملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجير والمقدرة بـ % 99.5

عود الفارق المقدر و
ة الخا .1 الفقرات الفرع تسجيل فواضل 

األجر األساسي تقدر  -
ة، ف والخط الوظ

إستثمارات مباشرة على الميزانية

8976,3

مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية برنامج المحاسبة   العمومية لسنة 
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وترجع لعدم صرف المنح الراجعة للمحاسبين  )د.أ 341,85(المنح القارة   -
ن ومنحة التكاليف اإلدارة ومنحة خطر العدو ( والمنح المتغيرة ) منحة الس

ة  الكشوفات ) د. أ 167,52(الخصوص وترجع أساسا لعدم التوصل في اآلجال 
غ الراجعة لعدول الخزنة ومنحة التصرف وأخطاء  منحة اإلجراءات والتبل الخاصة 

ة أخر لعدم إصالح الصند ة ومن ناح وق الراجعة للمحاسبين العمومين من ناح
الكشوفات التي صدر في شأنها  ة ومد اإلدارة في آجال معقولة  األخطاء الحساب

رات رفض   ،...مذ
وهو نتاج د . أ 91,87: المساهمات المحمولة على المشغل لألعوان القارن -

اشر للفواضل المسجلة أعاله  .م
  

اي .2 ة ومنحة الت ف ما يخص المنح الوظ ن الضئيل بين التقديرات المزمع إنجازها ف
ة والمخالفات  ائ عة اإلخالالت الج ة ومنحة متا ة والمنح العائل اإلنتاج والساعات اإلضاف
ة والمساهمات المحمولة على  الحصة والمنح العائل وأجر األعوان المتعاقدون والعاملون 

ا وتارخ دخولها حيز المشغل لألعوان المتعاق الحصة وما تم إنجازه فعل دون والعاملون 
 .التنفيذ

 
 على مستو نفقات المصالح:  

موزعة على د . أ  13020,817ما قدره 2017بلغت جملة اإلعتمادات المفتوحة لسنة 
مبلغ قدره  ة  ة العموم زة لبرنامج المحاس من  %41,4( د. أ 5390,866المصالح المر

مبلغ قدره ) جملة االعتمادات ة  من جملة  %58,59(د . أ 7629,951والمصالح الخارج
  ).االعتمادات

عنوان نفس السنة  لغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها على نفقات وسائل المصالح  هذا و
ة إنجاز تقدر بـ  د. أ 12850مبلغا قدره  مثل نس من جملة اإلعتمادات  % 97.83أ ما 

ة ومن أمانة مال الم زة والمصالح الخارج ة بين المصالح المر فوضة وتختلف هذه النس
ة إلى أخر    .جهو

الغ لم يتم صرفها تقدر بـ  اآلتي د. أ 281,961هذا، وقد تم تسجيل م   :موزعة 
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ة د . أ 35,634 - ة العموم ا إعتمادات مفوضة لإلدارة العامة للمحاس قا
سمبر لنقل األموال  د. أ 9,602  منها واالستخالص فاتورة شهر د تتعل 

ة،  ة والتي لم يتسنى  د. أ 20,201والعموم فواتير المطبوعات الرسم تتعل 
ة عد غل السنة المال  .خالصها لورودها 

ة. أ 246,327 - ا إعتمادات المصالح الخارج قا ة،  27 ( د  أمانة مال جهو
ة واألما الد التونس  .)نة العامة للمصارفالخزنة العامة لل

 
 اشرة  :على مستو نفقات اإلستثمارات الم

اشرة التي تم رصدها سنة  ما قدره  2017بلغت جملة إعتمادات نفقات اإلستثمارات الم
ة إنجاز تقدر بـ  .د. أ 8975تم منها صرف مبلغ  قدره  د. أ 9161 مثل نس أ ما 

98.%  
زة والمصالح  نقسم إستهالك هذه اإلعتمادات إلى إعتمادات مفوضة إلى المصالح المر و

ة  ة بنس ة لدراسة وٕانجاز المشارع % 62.8الخارج وٕاعتمادات محالة إلى المجالس الجهو
ناء مساكن  ة االداءات و اتب مراق ة وم اضات المال ة الكبر المتعلقة ببناء الق الجهو

ة وأشغال ا ف ة وظ ة بنس   .%37.2لتوسعة التي تهم أمانات المال الجهو
رجع الفارق المقدر بـ  ا حسب ما هو  .د. أ 184,7و بين ما تم رصده وما تم صرفه فعل

الجدول المصاحب عدد  اب من أهمها 04مبين    :إلى جملة من األس
  اضات الق امل اإلعتمادات المخصصة إلرساء نظام الجودة  ة عدم إستهالك  المال

زة إنجاز . د.أ 80والتي رصدت لها إعتمادات تقدر بـ  ولم يتسنى لمصالحنا المر
اضات . أ 4,2هذه النفقة إال في حدود  ة سبر أراء للق د نظرا لتعذر إجراء عمل

تب  ار م األداء حول الخدمات المسداة وتعذر إخت م مد رضاء المطالبين  لتقي
ة وٕارسائها على مستو دراسات إلعداد دليل فني لإلستق اضات المال الق ال خاص 

ة  اسة إتصال ة وللمساعدة في وضع س  ,charte graphique(مصالحنا الجهو
logo, slogan, brochures (...، 

  ة الكبر والتي رصدت لها إعتمادات دفع تقدر بـ تعطل دراسات المشارع الجهو
ة صرف اإلعتمادات غير أنه لم يتسنى لمصالح دوائر الم. د. أ 501 جالس الجهو
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ما يخص . د. أ 280,8المرصودة إال في حدود  وذلك نظرا لوجود مشاكل عقارة ف
ه من  ة ولطول اإلجراءات وما تتطل صها لفائدة وزارة المال األراضي التي تم تخص

ة لألرض وٕاعداد أمثلة األشغال المختلفة  ، تعيين مصممين أو TPDدراسة طبوغراف
ة المفصلة، اإلعالن ع ن المناظرة في الهندسة المعمارة للمشروع، الدراسة التمهيد

ة الموجزة، إعداد ملف طلب العروض، التعطل في إنجاز األشغال  الدراسة التمهيد
.... 

  مقر األمانة العامة للمصارف انة  ء المقاول في إنجاز أشغال التهيئة والص
م البناءات اإلدارة(  ،)تعهد وترم
 ة لفائدة المصالح التأ خير الحاصل في تنفيذ الصفقة المتعلقة بإقتناء معدات إعالم

عنوان سنة  ة  عة لوزارة المال ة هو  2017التا ة لوزارة المال ز اإلعالم علما وأن مر
ة من  ة بدا لف بإقتناء هذه المعدات لفائدة المصالح الراجعة لوزارة المال ل الم اله

 ،2015سنة 
  اب أهمها تعطل إنجاز امل المبلغ لعدة أس ة الكبر وعدم صرف  المشارع الجهو

ات العروض المبرمج إنجازها في المناط  ة في طل عزوف المقاولين عن المشار
عهدتهم حسب الروزنامة  ء المقاولين في إنجاز األشغال المناطة  ة،  الداخل

ة الحصول على المحددة سلفا، طول إجراءات فتح وٕاحالة اإلعتمادات، صعو
ص اإلدارة    ...التراخ

 
 :وتحليلها 2017لسنة تقديم لنتائج األداء  -3-2
 
ة: 1.0.3الهدف األول  -  تحسين استخالص الديون العموم

م الهدف -   :تقد
ة العمومّة  مثل تحسين استخالص الّديون العمومّة المهّمة األساسّة لإلدارة العاّمة للمحاس

ميزانّة الّسنة سّة في تحقي المداخيل المقّدرة  نقسم . واالستخالص نظرا لمساهمتها الرئ و
ة ة الفورة وا. هذا الهدف إلى ثالث أهداف فرع ائ لمثقلة يخص األّول استخالص الّديون الج

قه والذ تشترك مصالح األداءات ة في تحق ة العموم أّما الهدف الفرعي الثاني . والمحاس
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ة التي  ذلك موارد الجماعات المحل ة و ائ استخالص الديون غير الج والثالث، فيتعّلقان 
ة ة العموم قه مصالح المحاس   .تختص وحدها في تحق

  :نتائج تحقي مؤّشرات الهدف -
ــدد  5جدول عـ  

نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2017  

انجازات 
2017 

تقديرات 
) ت.م.ق(

2017 
 تقديرات

) أ.م.ق(
2017  

نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

تقديرات 
) ت.م.ق(

2016  
وحدة 
 المؤشر

مؤشرات قيس 
  األداء

مليون   15311 14065,80 %91,8 17170.7 15123.9 15673.8 103.63%
: 1.1.0.3المؤشر  دينار

تطور المبالغ نسبة  
الهدف الفرعي األول    الجبائية المستخلصة

:  
تحسين استخالص الديون الجبائية

 

 -- 11.43  
13.04)1(  10,12 10,12 --  2,31 –   

نسبة   10,12   )1(0.77
  مائوية

نسبة   18  18   %100  20  20 18.84 94.2%
 مائوية

: 2.1.0.3المؤشر 
 استخالصنسبة 

الديون الجبائية  
 المثقلة

نسبة   15 25,9   %172,66  15  15 14.4 98.66%
 مائوية

: 3.1.0.3المؤشر 
نسبة تطّور 

الديون  استخالص
 الجبائية  المثقلة

نسبة   18 22,85 %127  18  18 20.39 113.27%
 مائوية

:  4.1.0.3المؤشر 
نسبة استخالص 

الديون غير الجبائية  
 المثقلة

الهدف 
الفرعي الثاني

:  
تحسين استخال

غير الجبائيةص الديون 
 

نسبة   15  28,68  %191,2  15  15 11.56 77.06%
  مائوية

:  5.1.0.3المؤشر 
نسبة تطّور 

استخالص الديون 
  غير الجبائية  المثقلة

نسبة   95  99  104,21   97   97  94.24 97.15%
  مائوية

  :6.1.0.3المؤشر 
نسبة تحقيق موارد 

  المحليةالجماعات 

الهدف الفرعي 
الثالث

 :
تحسين 

استخالص 
موارد الجماعات 

المحلية
  

باحتساب الموارد الديوانية  المبالغ الجبائية المستخلصةنسبة تطّور ): 1(
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ــدد                                                                                                                     3رسم بياني ع

نظام داخلي تقدر بـ ) فوّرة ومثقلة
ة إنجاز  التالي تم تحقي نس و

مقتضى قا ة المحدثة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  ة لسنة الم نون المال
ة إنجاز مقارنة   %104 فاقت محققة بذلك نس

مقتضى  ة المحدثة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  ار الم دون اعت
اشرة تطورا بـما قدره   دم  200األداءات الم

رغم تراجع مداخيل الخصم من المورد على 
ما  ة  اط ذلك األقسا اإلحت و

اشرة تطورت  1447.7ما قدره  حين أن األداءات غير الم
ة إنجاز فاقت  عود هذا التطور  %100محققة بذلك نس و 

مة المضافة التي سجلت بدورها  إلى تطور مداخيل األداء على الق

0
20
40
60
80

100

10,12 2011,43 18,84

تحسين استخالص "مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف 
:                                                                                                                  

ائّة المستخلصة الغ الج ة تطّور الم  "نس
ائّة  ة تطّور في استخالص الموارد الج فوّرة ومثقلة(تم تحقي نس

مة المنشودة المقّدرة بـ  الق ة إنجاز  % 10,12مقارنة  التالي تم تحقي نس و
%.   

مقتضى قا ة المحدثة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  الم
ة إنجاز م د773.1والتي بلغت  محققة بذلك نس

ة التكميلي   .قانون المال
مقتضى  ة المحدثة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  ار الم دون اعت

ة لسنة  اشرة تطورا بـما قدره فقد شهدت  2017قانون المال األداءات الم
ة إنجاز قارت  رغم تراجع مداخيل الخصم من المورد على  %97.5محققة بذلك نس

ما قدره  ة  ما  م د 250أجور الدولة والجماعات المحل ة  اط ذلك األقسا اإلحت و
اشرة تطورت في ،م د 164.5 حين أن األداءات غير الم

ة  ة إنجاز فاقت  %15.4بنس محققة بذلك نس
مة المضافة التي سجلت بدورها  65.6% إلى تطور مداخيل األداء على الق

ة إنجاز قارت    .%99نس

15 18 15

97

84 14,8 20,39 11,56

94

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف 
"الّديون العموميّة

:تحليل الّنتائج

 
ائّة المستخلصة:1.1.0.3المؤشر    الغ الج ة تطّور الم نس

ائّة  ة تطّور في استخالص الموارد الج تم تحقي نس
مة المنشودة المقّدرة بـ  % 11,43 الق مقارنة 
%  103,63تقدر بـ

عود ذلك إلى   :و
مقتضى قا - ة المحدثة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  الم

والتي بلغت  2017
ة التكميلي قانون المال

مقتضى ما أنه و  - ة المحدثة  عنوان المساهمة الظرف الغ المسجلة  ار الم دون اعت
ة لسنة  قانون المال

ة إنجاز قارت  محققة بذلك نس
ما قدره  ة  أجور الدولة والجماعات المحل

164.5قدره 
ة أ  م د بنس

ة  65.6بنس
ة إنجاز قارت  نس

94

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف 

التقديرات
االنجازات
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ائّة المثقلة:"  2.1.0.3المؤشر  ة استخالص الّديون الج  "نس
ائّة المثقلة بـ   ة استخالص للّديون الج مة  2017خالل  %8418,تّم تحقي نس الق مقارنة 

ة اإلنجاز ( %20المنشودة المقّدرة بـ  ة تطورا إيجابي ) % 94.2نس وشهدت هذه النس
سنة    .  %18حيث بلغت  2016مقارنة 

ائّة المثقلة: " 3.1.0.3المؤشر   ة تطّور استخالص الّديون الج  "نس
ة    ائ ة تطّور استخالص الّديون الج قّدرسّجلت نس فا  مقارنة  %  14,8بـ المثقلة تراجعا طف

مة المنشودة المقّدرة بـ  ولكن تم تسجيل في ارتفاع حجم االستخالصات المحّققة . % 15الق
ة المثقلة من  ائ  2017سنة  م د810,3 إلى  2016سنة  م د 705,8عنوان الّديون الج

  :نتيجة اتخاذ جملة من اإلجراءات أهّمها
  ّعة الل قة للّروزنامات المبرمة وتحسين مردودّيتها،المتا  ص
  ز أو ات تنش إلجراءات االستخالص سواء على المستو المر عمل ام  الق

ة  اض المال ة لمساندة ق المستو الجهو  وذلك من خالل تكثيف الزارات الميدان
ة،  في عملّة استخالص الّديون المستعص

 ن فر ام بتكو ن فر عمل الق  عمل ضمن اإلدارة العامة  قصد تنش تكو
قة لنتائج االستخالص لـ ديون المثقلة و استخالص ال عة اللص المتا جهة  27ذلك 

ة اضات المال ين . والق عدة جلسات عمل مع السادة أمناء المال الجهو وقد قام 
ات المعترضة والحلول السرعة لتالفيها ال ة لتحديد ابرز اإلش اض المال  .  وق

  ض الجزئي أو الكلي في مبلغ األداء لالنخرا في إجراءات التخف دعوة المطالبين 
الديون  ع المتعلقة  ا التأخير في االستخالص ومصارف التت ة وخطا ا المراق خطا

ام الفصل  قا ألح ة المثقلة تطب ائ ة لسنة  66الج  77والفصل   2016من قانون المل
 ، 2017من قانون الماليّة لسنة 

  ،ولة إلى عدول الخزنة وتحسين مردودّة اإلجراءات المنجزة م األعمال المو  تقي
 امل الجهات ات وورشات عمل  م ملتق ام بزارات ميدانّة وتنظ  .الق
 ،ع يز على الّديون القابلة لالستخالص الرتفاع حظوظها وتكثيف إجراءات التت  التر
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  م الـّدور للنتـائج المحققـة مقارنـة ـن مـن اسـتحثاث النسـ التقي مّ مـا  األرقـام المرجـّوة 
  .وتدارك النقائص

ة لهذا المؤشر حسب الجهات تراوحت    النس وقد تّم تحقي نسب استخالص متفاوتة 
مة المنشودة المقّدرة بـ 27من جملة  جهة 21، حيث حّققت %86و) %-10(بين   .%15الق

  
ة استخالص الّديون غير ال: " 4.1.0.3المؤشر  ائّة المثقلةنس  "ج

ائّة المثقلة بـ   ة استخالص للّديون غير الج مة  %  20,39تّم تحقي نس متجاوزة الق
ة اإلنجاز بـ . % 18المنشودة المقّدرة بـ التالي تكون نس نتيجة اتخاذ جملة  % 113,27و

  :من اإلجراءات أهّمها
  ه مضامين ام وتحفيز التنسي مع مصالح وزارة العدل من حيث آجال توج األح

وم عليهم لتسديد ما عليهم  .المح
  ّثفة للملفات والحرص على انتقاء أنجع السبل الستخالص الّديون المثقلة عة الم المتا

اء ات اإلح ة وتلك المتخّلدة بذّمة شر ة الفالح راءات األراضي الدول  .عنوان 
 ة عن طر استكمال إدراج معرفات ا لمستغلين لألراضي تحيين المنظومة اإلعالم

ة ة الفالح  .الدول
 ة على أعمالهم ض وتأطيرهم وٕاجراء الرقا الء المقاب  .تفعيل دور و
 ما يتعّل  والشؤون  مواصلة التنسي مع مصالح وزارة أمالك الّدولة العقارة خاّصة ف

الّات المطروحة  آجال التحّصل على العقود وقرارات إسقا الح وحّل اإلش
ةومعالجة ال  .ملفات المستعص

ائّة المثقلة: " 5.1.0.3المؤشر   ة تطّور استخالص الّديون غير الج  "نس
ائّة المثقلة بـ ة تطّور الستخالص الّديون غير الج مة  % 11,56تّم تحقي نس الق مقارنة 

ة اإلنجاز  15%المنشودة المقّدرة بـ ذلك تكون نس عود ذلك إلى جملة من  % 77,06و و
عة حسن  ام التصّرف في ديون أمالك الّدولة من خالل متا اإلجراءات أهّمها مواصلة إح

ة ات التثقيل ودفع نس االستخالص وتكثيف اإلجراءات التنفيذ  .سير عمل
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ائّة المثقلة حسب الجهات  وقد تّم تحقي نسب تطّور متفاوتة في استخالص الّديون غير الج
ة المأمولة  27من جملة جهة  11ث حّققت ، حي% 87و % - 42.5تراوحت بين النس

  .%15المقّدرة بـ
ة تحقي موارد الجماعات المحلّة: " 6.1.0.3المؤشر     "نس
ة تحقي موارد الجماعات المحلّة    مة المنشودة المحددة  % 94,24بلغت نس الق مقارنة 
ة االنجاز %   97بـ ذلك تكون نس   .% 96,9و

ل صنف وقد حّققت مختلف أصناف  موارد الجماعات المحلّة األهداف المرسومة حسب 
  :اآلتي
ة للمعلوم على العقارات المبنّة - مة المنشودة  % 87 :الّنس  .   % 90مقارنة بـالق
ة للمعلوم على األراضي غير المبنّة - مة المنشودة % 105: النس الق مقارنة 

99%. 
ة للمعلوم على المؤّسسات - مة المنشودة  % 108: النس الق  .% 95مقارنة 
ة لمداخيل األسواق  - مة المنشودة  % 95 :النس الق  .% 90مقارنة 
ة  - مة المنشودة % 97 :للموارد األخر النس الق  .% 95 مقارنة 

األساس إلى جملة من اإلجراءات أهّمها رجع تسجيل تلك النسب    :و
  ة واتخاذ التدابير ثفة الستخالص موارد الجماعات المحل عملّات تنش م ام  الق

عملّة تثقيل  الّات المطروحة المتعّلقة سواء  ات واإلش الضرورة لمعالجة الّصعو
م أو عملّة استخالصها  . المعال

ة واستحثاث نس تطّورها اد عة سير استخالص الموارد االعت   .متا
  
ة: 2.0.3ني الهدف الثا -   نفقات الدولة تحسين وسائل تأد

 
م الهدف -   :تقد

ةيتمثل هذا الهدف في  م في  التوظيف األمثل للنفقات العموم ومسالك تأديتها قصد التح
ة المخاطر ةوفي هذه المرحلة األ .واحترام اآلجال القانون ةساس ارها ، النفقة ، مرحلة تأد اعت

ل إلى المحاسب العمومي  أّنه عالمشرّ  رأ، تمثل آخر حلقة لتنفيذ النفقة من الضرور أن تو
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لّ  ة تثار  ة ومال ة شخص مسؤول ما لم يتفطن هذا دعمها 
  .مصالح الخزنة

ــدد    6جدول ع
نسبة 

االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2017 

انجازات 
2017 

تقديرات 
2017 

%102,12 96 94 

ــدد      4رسم بياني ع

ة احترام اآلجال القانونّة للتأشير على النفقات العمومّة من قبل  نس
تّم احترام اآلجال القانونّة للتأشير على النفقات العمومّة من قبل المحاسب على التوالي 

مة المنشودة والمقّدرة بـ   % 94متجاوزة بذلك الق
عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها   :و

عة مذّرات الّرفض على  ة على وثائ الّصرف ومتا عة آجال التأشير على الّنفقات العمومّة عملّات المراق فة متا وظ

93
94
95
96

تحسين " مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشر قيس األداء الخاّص بالهدف 

ة شاملة لّ  حيث تمّ . مهمة رقاب ة تثار  ة ومال ة شخص مسؤول دعمها 
مصالح الخزنة تضرّ والتي قد النفقة  اقد تتسم به اإلخالالت التي

  :نتائج تحقي مؤّشرات الهدف
نسبة 

االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

تقديرات 
2016 

وحدة 
مؤشرات قيس األداء المؤشر

نسبة  93 95 %102,15
 مائوية

1.2.0.3:  
نسبة احترام اآلجال 
 القانونية للتأشير على

النفقات العمومية من قبل 
  

ة احترام اآلجال القانونّة للتأشير على النفقات العمومّة من قبل :   نس
تّم احترام اآلجال القانونّة للتأشير على النفقات العمومّة من قبل المحاسب على التوالي 

ة تقدر بـ   2017 مة المنشودة والمقّدرة بـ  % 96بنس متجاوزة بذلك الق
ة اال ذلك تكون نس عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها. % 102,12نجاز و و

عة مذّرات الّرفض على  ة على وثائ الّصرف ومتا ر عملّات المراق عد تطو عة آجال التأشير على الّنفقات العمومّة وخاصة  فة متا وظ
 ،"أدب

94

96
مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشر قيس األداء الخاّص بالهدف 

"وسائل تأدية نفقات الّدولة

ة شاملة مهمة رقاب
اإلخالالت التي األخير إلى

نتائج تحقي مؤّشرات الهدف -

 مؤشرات قيس األداء
 

المؤشر 
1.2.0.3

نسبة احترام اآلجال 
القانونية للتأشير على

النفقات العمومية من قبل 
 المحاسب

الهدف 
2.0.3

 :
الثاني

:
تحسين 

 تأدية نفقات الدولة

  

  
 :تحليل الّنتائج 

 1.2.0.3المؤشر 
 المحاسب

تّم احترام اآلجال القانونّة للتأشير على النفقات العمومّة من قبل المحاسب على التوالي   
ة لسنة  2017النس

ة اال ذلك تكون نس و
  ام عة مذّرات الّرفض على إح ة على وثائ الّصرف ومتا عملّات المراق ر  الّتأشير عد تطو وخاصة 

أدب"المنظومة 

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشر قيس األداء الخاّص بالهدف 

التقديرات
االنجازات
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 الّتنسي المتواصل مع آمر الّصرف لتدارك األخطاء في أقرب اآلجال.  
  

ة موثوق : 3.0.3الهدف الثالث  -   بها ومقدمة في اآلجالمسك محاس
  

م الهدف -   :تقد
ة   ة واالستخالص في توفير معلومة محاسب ة العموم يتمثل دور اإلدارة العامة للمحاس

ة تلعب ثالثة أدوار متكاملة وهي أن تكون مصدر  موثوق بها وذات جودة ذلك أن المحاس
ة يزة أعمال الرقا ذلك ر   .المعلومة ووسيلة تصرف وتسيير و

تم إعدا ة الجار و ة والترتيب ة وف اإلجراءات القانون د حسابّات مختلف المراكز المحاسب
بها العمل مع ضمان خلّوها من األخطاء واإلغفاالت التي من شأنها أن تخّل بجودة 

ة   .المعلومة المحاسب
ما يتناسب مع مسالك اتخاذ القرار ومختلف نظم الرقا ة  تّم استغالل المعلومات المحاسب ة و

ة اس ة والس   . اإلدارة والقضائ
ات وٕاعداد   ورة إلى دائرة المحاس ات المذ م الحسا ع وتقد ما يتعّين احترام آجال تجم

ة ة حسب اآلجال القانون  .مشروع قانون غل الميزان
  :نتائج تحقي مؤشرات الهدف -

ــدد    7جدول ع
الفارق أو 

نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2017 

انجازات 
2017 

تقديرات 
2017 

الفارق أو نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

تقديرات 
2016 

وحدة 
  مؤشرات قيس األداء المؤشر

 تقليص بـ
نسبة  10 9.21 %108.5 10 7 3%

:1.3.0.3المؤشر مائوية  
 نسبة الحسابات المرفوضة

ا الهدف الثالث 
3.0.3

 :
مسك محاسبة 

موثوق بها
 

ومقدمة في اآلجال
 

 

تقليص 
 5اآلجال بـ

  أيام
:2.3.0.3المؤشر اليوم 15 14   107% 15 10  

 آجال التجميع الشهري 

تجاوز المّدة 
المضبوطة 

أشهر 10بـ  

الحساب ( 22
العام لسنة 

2015 (  
12 

تجاوز المدّة 
 4المضبوطة بـ

 أشهر

16 
الحساب (

العام 
لسنة 
2014 (  

 أجل: 3.3.0.3المؤشر  الشهر 12
تقديم الحساب العام لإلدارة 
 المالية إلى دائرة المحاسبات

. 
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ــد    5د رسم بياني ع

محققة بذلك الهدف المأمول  
عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها   :و

ة  ة المحاسب ل واألصل خالل أعمال الّرقا حصر اإلخالالت المسّجلة من حيث الش
ومساندة المحاسبين العموميين لتدارك هذه األخطاء واتخاذ اإلجراءات الّالزمة لتفاد 

ة من خالل إصدار  أمانات المال الجهو

التالي فقد تم  الخزنة العمة و ات  ع الشهر للحسا آجل للتجم ام  أ
عود ذلك إلى جملة من يوما  و

الّات التي تعترضهم و  ات واإلش تحول دون مساندة المحاسبين العمومّيين لتدارك الّصعو

05
10152025

10 7

ة موثوق بها  مسك محاس

ات المرفوضة: "  ة الحسا  "نس
ات المرفوضة خالل سنة  ة الحسا  % 7،  2016بلغت نس

مة المنشودة المحددة  عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها .% 10بـعدم تجاوزها الق و
ة  ة المحاسب ل واألصل خالل أعمال الّرقا حصر اإلخالالت المسّجلة من حيث الش
ومساندة المحاسبين العموميين لتدارك هذه األخطاء واتخاذ اإلجراءات الّالزمة لتفاد 

عة على مستو  ات التأطير والمتا ة من خالل إصدار تكثيف عمل أمانات المال الجهو
ة ة االستثنائ ة حول اإلجراءات المحاسب ح  .مذّرات توض

ع الشهر : "   "آجال التجم
التالي فقد تم  10 الخزنة العمة و ات  ع الشهر للحسا آجل للتجم ام  أ

اآلجال المنشودة والمقدرة بـ  المقارنة  ص منها  يوما  15التقل
الّات التي تعترضهم و  ات واإلش مساندة المحاسبين العمومّيين لتدارك الّصعو

م حسابّاتهم في اآلجال المحّددة،  تقد

15 1210
22

الهدف   س األداء الخاّصة  ة موثوق بها "مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات ق مسك محاس
"ومقّدمة في اآلجال

  
  :تحليل الّنتائج

 1.3.0.3المؤشر 
ات المرفوضة خالل سنة  ة الحسا بلغت نس

مة المنشودة المحددة  عدم تجاوزها الق
  ة ة المحاسب ل واألصل خالل أعمال الّرقا حصر اإلخالالت المسّجلة من حيث الش

ومساندة المحاسبين العموميين لتدارك هذه األخطاء واتخاذ اإلجراءات الّالزمة لتفاد 
 . ارتكابها

  عة على مستو ات التأطير والمتا تكثيف عمل
ة ة االستثنائ ة حول اإلجراءات المحاسب ح مذّرات توض

 2.3.0.3المؤشر   
10تّم تحقي معّدل 

اآلجال المنشودة والمقدرة بـ  المقارنة  ص منها  التقل
 :اإلجراءات أهّمها

  الّات التي تعترضهم و ات واإلش مساندة المحاسبين العمومّيين لتدارك الّصعو
م حسابّاتهم في اآلجال المحّددة، تقد

الهدف   س األداء الخاّصة  مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات ق

التقديرات
االنجازات
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  ة م اتخاذ التدابير التنظ ات وذلك  ّل المستو ات على  ع الحسا عة آجال تجم متا
ات الضرورة في اإلّان التصو ام   .الّالزمة لتدارك االخالالت والق

م الحساب العام لإلدارة المالّة إلى دائرة: " 3.3.0.3المؤشر   ات أجل تقد  "المحاس
ة المأمولة    ف الك ة االنجاز  م الحساب العام حيث  2017خالل سنة لم تكن نس لم يتّم تقد

ات لسنة  ة إلى دائرة المحاس شهرا  12في اآلجال المأمولة و المحددة بـ 2016لإلدارة المال
ة ة العموم مجلة المحاس األساس إلى . وهو األجل القانوني المحّدد  رجع ذلك  التأخير و

ة  م الحساب العام للسنة المال والذ تمت إحالته وجملة الوثائ  2015المسجل عند تقد
ات بتارخ  ة إلى دائرة المحاس ه وقانون غل الميزان ر  12الملحقة   .2017أكتو

ة للحساب العام لسنة    النس ة  2016و ه فقد تّم انجازه بنس في  % 60والوثائ الملحقة 
عود ذلك إلىانتظار الحص ات الالزمة إلتمامه و ة المعط ق   : ول على 

  ة النفقات المحّملة على القروض الخارج التأخير في استكمال اإلجراءات المتعّلقة 
  .الموظفة

 الحساب العام للّسنة المالّة من التثّبت من صّحة ال الغ  ه تنزل الم قتض انات ما  ب
ات أمين المال المحاسبين الّصادرة عن آمر الّصرف و  حسا عها  العمومّيين وصّحة تجم

ات  آجال توقيف الحسا قتضي بدوره حّيزا زمنّا يرت  الد التونسّة، األمر الذ  العام لل
 .وصّحتها

 

ع  - م: 4.0.3الهدف الرا نة والق   ضمان حسن التصرف في الخز
  

م الهدف -   :تقد
ة    ة العموم ة استغالل الوسائل تسعى اإلدارة العامة للمحاس واالستخالص إلى تنم

آجال االستخالص وتفاد األخطاء ومخاطر  ا تتعل  ة للدفع لما تقدمه من مزا اإللكترون
ة المراكز المحاسب   .تواجد األموال 
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ــدد    8جدول ع
الفارق أو نسبة 

االنجازات مقارنة 
2017بالتقديرات   

انجازات 
2017 

تقديرات 
2017 

الفارق أو نسبة 
االنجازات مقارنة 
2016

%100 47 47 % 

 تأخير 
أيام 8بـ  أيام 20 28  
 

ــدد  6 رسم بياني ع

مطرفّات الّدفع  اضات المالّة المجّهزة   "االلكترونيعدد الق
ات الدفع االلكتروني مطرف ة  اضات المال   . لم يتّم تجهيز عدد إضافي من الق

ما يتعل بتنزل  ات مع مصالح البرد خاّصة ف ال رجع ذلك إلى تواجد عدد من اإلش و
الحساب الجار البرد للمحاسب العمومي المعني الغ المستخلصة    .الم

وك المقّدمة للخالص ة فصول الّص  "تسو
وك المقّدمة للخالص ة فصول الّص مة  آلجال تسو متجاوزة الق

ات  ة التي تتطلبها المسالك المعتمدة في استخالص الش ق وذلك عود ذلك إلى اآلجال الحق
ات  وك نظرا لوجود العديد من الّصعو ة ألمانات المال التي تتولى إيداع الّص النس خاّصة 

0204060

مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف

  :نتائج تحقي مؤشرات الهدف
الفارق أو نسبة 

االنجازات مقارنة 
2016بالتقديرات   

انجازات 
2016 

تقديرات 
2016 

وحدة 
مؤشرات قيس األداء المؤشر

عدد القباضات المالية المجهزة  العدد 47 47 100 %
بمطرفيات الدفع االلكتروني

 تأخير 
أيام 5بـ  عدد  20 25  

معّدل آجال تسوية فصول  األيام
الصكوك المقّدمة للخالص

مطرفّات الّدفع : "  اضات المالّة المجّهزة  عدد الق
ات الدفع االلكتروني مطرف ة  اضات المال لم يتّم تجهيز عدد إضافي من الق

ما يتعل بتنزل  ات مع مصالح البرد خاّصة ف ال رجع ذلك إلى تواجد عدد من اإلش و
الحساب الجار البرد للمحاسب العمومي المعني الغ المستخلصة  الم

وك المقّدمة للخالص معّدل آجال: "  ة فصول الّص تسو
وك المقّدمة للخالص يوما 28 ة فصول الّص آلجال تسو
ام 8يوما مسجلين بذلك تأخيرا بـ  20المنشودة المحددة بـ    . أ

ات  ة التي تتطلبها المسالك المعتمدة في استخالص الش ق عود ذلك إلى اآلجال الحق
ات  وك نظرا لوجود العديد من الّصعو ة ألمانات المال التي تتولى إيداع الّص النس خاّصة 

ز  ان ذلك مع مصالح البرد أو مصالح البنك المر  . سواء 

47
20

47
28

مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف
"ضمان حسن التصّرف في الخزينة و القيم"  

نتائج تحقي مؤشرات الهدف

 مؤشرات قيس األداء
 

:1.4.0.3المؤشر   
عدد القباضات المالية المجهزة 

 بمطرفيات الدفع االلكتروني

الهدف الرابع 
4.0.3

 :
ضمان 

حسن التصرف 
: 2.4.0.3المؤشر  و القيمفي الخزينة   

معّدل آجال تسوية فصول 
 الصكوك المقّدمة للخالص

  :تحليل الّنتائج 
 1.4.0.3المؤشر 

ات الدفع االلكتروني   مطرف ة  اضات المال لم يتّم تجهيز عدد إضافي من الق
ما يتعل بتنزل  ات مع مصالح البرد خاّصة ف ال رجع ذلك إلى تواجد عدد من اإلش و

الحساب الجار البرد للمحاسب العمومي المعني الغ المستخلصة  الم
 2.4.0.3المؤشر 

28معّدل تّم تسجيل   
المنشودة المحددة بـ 

ات و  ة التي تتطلبها المسالك المعتمدة في استخالص الش ق عود ذلك إلى اآلجال الحق
ات  وك نظرا لوجود العديد من الّصعو ة ألمانات المال التي تتولى إيداع الّص النس خاّصة 

ز  ان ذلك مع مصالح البرد أو مصالح البنك المر سواء 

مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف

التقديرات
االنجازات
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افة المتدخلين في هذه المنظومة التخاذ اإلجراءات الضرورة قصد تحسين  وقد تّمت دعوة 
ات الّراجعة دون  عملّة احتساب هذه اآلجال من خالل الش إزالة مفعول اآلجال الخاّصة 

 .خالص
ة  وك والمقاصة اإللكترون ة الخاصة برقمنة الص المنظومة اإلعالم ما تم انطالق العمل 

ص آجال استخالص  2017في موفى سنة  ن خالل السنوات القادمة من تقل والتي ستم
الدقة الالزمة عة نتائجها  م في مسار المقاصة ومتا وك لفائدة الخزنة والتح  . الص

  تحسين جودة الخدمات: 5.0.3 خامسالهدف ال -
م الهدف -   :تقد

أداء اإلدارة إلى مستو  يتمثل هذا الهدف في تحسين جودة الخدمات المسداة واالرتقاء 
 :أفضل من خالل

 ر شرة  تطو س إجراءاتها مع تعزز قدرات مواردها ال أساليب عمل اإلدارة وت
ة، ة الموارد الماد  وتنم

 اتهو  التواصل معهالمتعامل مع اإلدارة و  تحقي رضاء  .التجاوب مع حاج
  :نتائج تحقي مؤشرات الهدف -

  9 ددــجدول ع
نسبة 

االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2017 

انجازات 
2017 

تقديرات 
2017 

نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

تقديرات 
2016 

وحدة 
 مؤشرات قيس األداء المؤشر

 

-- )1( 15  50   --  العدد 40  15 
:1.5.0.3المؤشر   

عدد المصالح التي تطبّق مرجعية في 
 الجودة

الهدف الخامس 
5.0.3

 :
 جودة الخدماتتحسين 

 العدد 28000 29891 106,7 % 30000 34012 %113,37
تطّور عدد المنخرطين : 2.5.0.3المؤشر 

في منظومة التصريح عن بعد والدفع 
 بالقباضات المالية

 العدد 70000 65064 92,9 % 80000 50167 %62,7
تطّور عدد المكالمات : 3.5.0.3المؤشر 

الواردة على مركز النداء والتصرف في 
الخطايا المرورية والخطايا والعقوبات 

 المالية
المالية التي لم تبلغ هذا، ومع اإلشارة إلى أّن  برنامج الجودة يرتكز على تأهيل القباضات .قباضة مالية متحّصلة على المستوى الكامل 15): 1( 

  .ى األولالمستو
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ــدد   7 رسم بياني ع

  

   عدد المصالح التي تطّب مرجعّة في الجودة
ة  المصالح الخارج ، مواصلة العمل في تطبي برنامج جودة الخدمات 
ال الحسن  لتستجيب لمقومات االستق

التصرف في منظومة الجودة على  لفين  ن الم ام بجلسات عمل قصد تكو الق
ة المبرمجة  اضات المال المستو الجهو والتعرف على تقدم األشغال والق

ير في الوسائل الضرورة لتالفيها، ات المطروحة والتف ال   واإلش
ات التصرف في منظومة الجودة  ة واألعوان حول تقن اض المال ن ق عة (تكو متا

ة  م في المنظومة الوثائق ات اإلصغاء، التح عة آل يز ومتا المؤشرات، تر

نهم حول  س قصد تكو قا ام بجلسات عمل مع فر الجودة ألمانة المال  الق

0
20000
40000
60000
80000

50 15

تحسين "مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف 

عدد المصالح التي تطّب مرجعّة في الجودة: 
ة 2017 المصالح الخارج ، مواصلة العمل في تطبي برنامج جودة الخدمات 

ة  اضات المال ال الحسن أعمال تهيئة مقرات الق لتستجيب لمقومات االستق
 للمواطنين وتوفير ظروف عمل حسنة،

التصرف في منظومة الجودة على  لفين  ن الم ام بجلسات عمل قصد تكو الق
ة المبرمجة  اضات المال المستو الجهو والتعرف على تقدم األشغال والق

ير في الوسائل الضرورة لتالفيها، ات المطروحة والتف ال واإلش
ات التصرف في منظومة الجودة  ة واألعوان حول تقن اض المال ن ق تكو

ة  م في المنظومة الوثائق ات اإلصغاء، التح عة آل يز ومتا المؤشرات، تر
، 

نهم حول  س قصد تكو قا ام بجلسات عمل مع فر الجودة ألمانة المال  الق
الجه  .ةمنظومة الجودة وٕارساء نظام الجودة 

30000

80000

34012 50167

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف 
"جودة الخدمات

 
  :تحليل الّنتائج

: 1.5.0.3المؤشر 
2017تّم خالل سنة 

  :عبر
ة  - اضات المال أعمال تهيئة مقرات الق

للمواطنين وتوفير ظروف عمل حسنة،
التصرف في منظومة الجودة على  - لفين  ن الم ام بجلسات عمل قصد تكو الق

ة المبرمجة  اضات المال المستو الجهو والتعرف على تقدم األشغال والق
ير في الوسائل الضرورة لتالفيها، ات المطروحة والتف ال واإلش

ات التصرف في منظومة الجودة  - ة واألعوان حول تقن اض المال ن ق تكو
ة  م في المنظومة الوثائق ات اإلصغاء، التح عة آل يز ومتا المؤشرات، تر

،)للجودة
نهم حول  - س قصد تكو قا ام بجلسات عمل مع فر الجودة ألمانة المال  الق

الجه منظومة الجودة وٕارساء نظام الجودة 

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بالهدف 

التقديرات
االنجازات
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ة  - اضات إعداد مشروع منظومة إعالم ك الق اب ش الحتساب وقت االنتظار 
ة ة والتنسي بينهم قصد   المال التعاون مع محللين من أمانات المال الجهو

ات التشغيل ة المقتناة الستغالل معط  .توحيد برمجة موزعي القصاصات اآلل
ال خاصة - ة جودة استق يز التدرجي لمرجع عة التر ة التي  متا اضات المال الق

ات  3اشتراطات مصّنفة حسب  10تتكون من   ).األدنى والوس والكامل(مستو
 

عد والدفع : "2.5.0.3المؤشر  ح عن  تطّور عدد المنخرطين في منظومة التصر
ة اضات المال  "الق

ة خالل  اضات المال الق عد والّدفع  ، 2017بلغ عدد المنخرطين في منظومة التصرح عن 
مة المنشودة المحددة  منخرطا 34012 ذلك تكون  منخرطا 34000بـمتجاوزا بذلك الق و

ة تحقي الهدف بـ    .%113,37نس
عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها  األداء على االنخرا في منظومة و حّث المطالبين 

س  ة لما توّفره من ت اضات المال الق عد والّدفع    .في اإلجراءات ورح للوقتالتصرح عن 
ا" :3.5.0.3المؤشر  ز الّنداء و تطّور عدد الم ا التصّرف لمات الواردة على مر في الخطا

ا و  ة والخطا ات المالّةالمروّر  "العقو
ا  ا المرورة والخطا ز النداء والتصّرف في الخطا المات الواردة على مر بلغ عدد الم

ة خالل سنة ات المال المة فق 50167،  2017والعقو التالي لم يتم تحقي   م مة  و الق
المة 80000المنشودة المحددة بـ  ة تحقي الهدف ال تتجاوز ( م   ). % 62,7نس

عود هذا التراجع إلى عدم توفر العدد الكافي من األعوان  ة وٕاحالة على (و عطل مرض
  ).التقاعد
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ة لتحسين األداء .4   التوجهات المستقبل
عض مؤشرات قصد تدارك  م المنشودة والنتائج المحققة على مستو  الفوارق المسّجلة بين الق

س األداء، تّم وضع برنامج لجملة من اإلجراءات والتدابير التي تمّن من تالفي هذه  ق
  .الفوارق وتحسين األداء

ة: 1.0.3الهدف األّول   تحسين استخالص الديون العموم
  الفوارق:  
 الغ ا ة تطّور الم ة المستخلصةنس ائ  :لج

 مة المنشودة  % 10,12: الق
 11,43: النتائج المحققة %  

 ة المثقلة ائ ة استخالص الّديون الج  :نس
 مة المنشودة  % 20: الق
 18,84 :النتائج المحققة % 
 واإلجراءات لتحسين األداء التوّجهات: 

ة للتشاور والتعاون على حث  - ائ ة الج األداء على التنسي مع مصالح المراق المطالبين 
ائي من ذلك توزع المطوّات المعّدة من قبل اإلدارة العاّمة لألداءات  الواجب الج ام  الق

س  واإلرشاد،  والتحس
ر  - ة وتطو ائ ة الج التنسي مع مصالح المراق ة لإلستخالص  ر أعمال اللجان الجهو تطو

ر منظومة ت ما بينها من خالل تطو  ادل المعلومات،أساليب التواصل ف
ة للّديون  - ة االستخالص من خالل إعطاء األولو م عمل إعادة هندسة مسارات العمل وتنظ

ة لالستخالص، ة عال  ذات قابل
م في  - ن من التحّ مّ ما  اّفة المتدخلين في المنظومة،  م حوار التصّرف بين  تدع

ضمن تحسين األداء،  اإلجراءات و
ة من خالل التنش المستمر للملّفات ال - ة تمّن هاّمة والمستعص اعتماد منظومة إعالم

س محّددة ة لالستخالص بناء على مقاي اق ة، عدد أعمال : من تصنيف الديون ال األقدم



 

 86 

ة ع المنجزة، اإلجراءات الجماع ات المعترضة  . التت ال ومساندة المصالح بدراسة اإلش
ة  .واقتراح الحلول المناس

 
ة موثوق بها ومقّدمة في اآلجال :3.0.3الهدف الثالث   مسك محاس
  الفوارق:  
 ات المرفوضة ة الحسا  :نس

 مة المنشودة  % 10:  الق
 7 :النتائج المحققة% 
 واإلجراءات لتحسين األداء التوّجهات: 

  ة لفائدة ن م دورات تكو م الّدور الّرقابي المحاسبي من خالل تنظ تدع
ة ة والمؤسسات العموم ات الّدولة والجماعات المحل ة حسا ة مراق عمل ّلفين   . األعوان الم

  ات على مستو أمانات المال عة مذّرات رفض الحساب ام متا إح
ل أو من حيث األ ان ذلك من حيث الش ة سواء   .صلالجهو

ع  م: 4.0.3الهدف الّرا نة والق  ضمان حسن التصرف في الخز
  الفوارق:  
 وك المقدمة للخالص ة فصول الص  :معّدل آجال تسو

 مة المنشودة  يوما 20: الق
 يوما 28: النتائج المحققة 
 واإلجراءات لتحسين األداء التوّجهات: 

قّة للمؤ  - اب عدم تحقي اآلجال واحتساب اآلجال الحق شر بإزالة مفعول حصر أس
لة تها آجاال طو ا ما تستغرق تسو ات الراجعة دون خالص والتي غال  . الش

ات الراجعة دون خالص - ة الش قة لعملّات تسو عة الّلص  .المتا
ة من  - ات التي دخلت حيز االستغالل بدا ة للش المقاصة االلكترون إنجاح العمل 

عة الدورة 2018سنة  .والمتا
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  برنامج
ة مصالح   الميزان
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سا لبرنامج  ة الدولة رئ س الهيئة العامة للتصرف في ميزان رئ

عة تنفيذها في إطار التوازنات  ة الدولة ومتا في البرنامج إعداد ميزان
ة  مومة الميزان ضمن د وعلى أساس إطار متوس المد 

اسة  اغة وتنفيذ الس بر من خالل دوره في ص ة  أهم
ة والميزان  ة الدولة في إطار قانون المال الد وٕاعداد تقديرات ميزان لل
ة  المال ات المتعلقة  ة وٕاعداد ونشر اإلحصائ عة تطور موارد ونفقات الميزان االقتصاد ومتا

في ميزانية الدولةالهيئة العامة للتصرف 

اإلدارة العـامـة للتدقيـق 
و متـابعة المشـاريع 

اإلدارة العامة للموارد 

الميزانية حسب األهدافوحدة التصرف في 

اإلصالحات الماليةو الدراسات و متابعة خلية الظرف االقتصادي 

اإلدارة العامة للتأجير 

القروض الخارجية تأدية النفقات على اإلدارة العامة لمتابعة 

سا لبرنامج  السيد زهير عطاء هللا ة الدولة رئ س الهيئة العامة للتصرف في ميزان رئ
ة منذ سنة    .2014مصالح الميزان

م العام للبرنامج   :التقد
 :خارطة البرنامج

م البرنامج  : تقد
عة تنفيذها في إطار التوازنات  تتولى اإلدارات المتدخلة ة الدولة ومتا في البرنامج إعداد ميزان
ة ة العموم ة  ،العامة للمال مومة الميزان ضمن د وعلى أساس إطار متوس المد 

ة البرنامج   :إستراتج
ة اسة " مصالح الميزان اغة وتنفيذ الس بر من خالل دوره في ص ة  أهم

ة  ة والمال ة والميزان االقتصاد ة الدولة في إطار قانون المال الد وٕاعداد تقديرات ميزان لل
ة  المال ات المتعلقة  ة وٕاعداد ونشر اإلحصائ عة تطور موارد ونفقات الميزان االقتصاد ومتا

برنامج مصالح الميزانيةالهياكل المتدخلة في 

في ميزانية الدولةالهيئة العامة للتصرف 

اإلدارة العـامـة للتدقيـق 
الكبـرىو متـابعة المشـاريع 

اإلدارة العامة للموارد 
و التوازنات

الميزانية حسب األهدافوحدة التصرف في 

اإلصالحات الماليةو الدراسات و متابعة خلية الظرف االقتصادي 

العمومياإلدارة العامة للتأجير 
الموظفةالقروض الخارجية تأدية النفقات على اإلدارة العامة لمتابعة 

السيد زهير عطاء هللا تم تعيين
ة منذ سنة  مصالح الميزان

  
م العام للبرنامج .1 التقد
  

خارطة البرنامج .1.1

م البرنامج    2.1 تقد
تتولى اإلدارات المتدخلة
ة ة العموم العامة للمال

ها   .وتماس
ة البرنامج 3.1 إستراتج

ة"تسي برنامج  مصالح الميزان
ة  ة والمال االقتصاد

ة  المال ات المتعلقة  ة وٕاعداد ونشر اإلحصائ عة تطور موارد ونفقات الميزان االقتصاد ومتا
ة   .العموم
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ة برن ةوترتكز إستراتيج ة أساسا على المحاور التال   :امج مصالح الميزان
  ر جودة تقديرات موارد ونفقات ة الدولة من خالل تطو م في توازنات ميزان مزد التح

  .الدولة على المد المتوس
  م فيها ةتعبئة الموارد وترشيد النفقات ومزد التح   .وتوجيهها  لدعم المشارع التنمو
  ة عة تأد ام متا ة الدولة وعلى الموارد المحمولة مزد إح النفقات على موارد ميزان

ة الموظفة   .على القروض الخارج
  ن مجلس نواب الشعب م ة مما  الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة  تحسين الشفاف

م حسن توظيف موارد الدولة ومد بلوغ األهداف التي تم  والمجتمع المدني من تقي
اااللتزام بها مقارنة م  .ع النتائج المحققة فعل

ة ة البرنامج، تم ض األهداف التال هدف تنفيذ إستراتيج   :   و
ة - ر جودة تقديرات موارد الميزان  تطو
ة - ر جودة تقديرات نفقات الميزان  تطو
ة  - الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف
يز منظومة التصرف حسب األهداف -  دعم تر

م عام  .2 البرنامجتقد ة الخاصة    :لإلنجازات اإلستراتيج
ة 1.2 ة العموم   :اإلصالحات في ميدان المال
  ات م ومناقشة مشارع ميزان وزارة  مع  29وزارة حسب البرامج من جملة  25تم تقد

ة للقدرة على األداء لسنة   . 2018المشارع السنو
  الجملي والقطاعي 2020-2018إعداد إطار النفقات. 
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ة ونشر المعلومات 2.2  :الشفاف
  ة المواطن  لسنة إعداد ة 2018ميزان الموقع الرسمي لوزارة المال  .ونشرها 
  ات الوزارات لسنة ذلك المشارع الموقع  2018نشر ميزان ة و الرسمي لوزارة المال

ة للقدرة على ا ات، األهداف و (ألداء السنو الوزارات المنخرطة ) المؤشراتاالستراتيج الخاصة 
ة حسب األهداف على موقع المنظومة   www.GBO.tnمنظومة التصرف في الميزان

 
ة و نتائج األداء  .3  :2017البرنامج لسنة تنفيذ ميزان

 :البرنامج تنفيذ نفقات 1.3
ة ما قدره  2017سنة  بلغت جملة االعتمادات المنجزة في ا عنوان برنامج مصالح الميزان

ة إنجاز تقدر بـ 6.279أد مقابل اعتمادات مرسمة بلغت  6.064   %.97أ د أ نس
 

 
 
 
 
 

 
 الفالحة والصيد البحريوزارة  .1
 وزارة التجهيز .2
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  والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان
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التقديرات   مقارنة 
(  

اإلنجازات مقارنة 
التقديرات المبلغ   

1 (- )2( 
ة  نس

 )2)/(1(اإلنجاز
-197 97% 
45 101% 

-157 69% 
-85 0% 
-19 86% 
-19 86% 
-19 86% 
0   
0   
0   
0   
0   

-216 97% 

ة   2017لسنة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات نفقات برنامج مصالح الميزان
( 

  

117136 0136

مباشرةاستثماراتعمومي

  1جدول عدد 
ة لسنة  ة برنامج مصالح الميزان التقديرات 2017تنفيذ ميزان مقارنة 

عة النفقة ع حسب طب )إعتمادات الدفع( التوز

م .تقديرات  ق 
 2017األصلي 

م . تقديرات ق
 2017التكميلي 
)1( 

إنجازات 
2017)2( 

اإلنجازات مقارنة 
التقديرات المبلغ   

)1
6143 6143 5946  
5544 5544 5589 
514 514 357  
85 85 0 
136 136 117 

 136 136 117 
 117 136 136 إستثمارات مباشرة على الميزانية

      القروض 
0 0 0 
      

       
      

6279 6279 6063  

اني عدد    1رسم ب
ة مقارنة بين تقديرات وٕانجازات نفقات برنامج مصالح الميزان

عة النفقة ع حسب طب )إعتمادات الدفع( التوز
  

يفسر التباين بين النسب كما يلي:   

35785

6143

51485

6143

514

عموميتدخلالمصالحوسائلعموميتاجير
2017انجازات مق 2017 تمق 2017

  )د.بحساب أ(
 البيـــان

 نفقات التصرف
 تأجير عمومي

 وسائل المصالح
 تدخل عمومي
 نفقات التنمية

 إستثمارات مباشرة
إستثمارات مباشرة على الميزانية

القروض إستثمارات مباشرة على 
 الخارجية

 تمويل عمومي
 على الميزانية

 على القروض الخارجية
 صناديق الخزينة
 العام المجموع

 
ة مقارنة بين تقديرات وٕانجازات نفقات برنامج مصالح الميزان

 
 يفسر التباين بين النسب كما يلي

5947

0
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تاجير
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التقديرات  :التأجير العمومي ة انجاز نفقات التأجير مقارنة  عود و  %  100تجاوزت نس
األساس إلى الزادة  ة واالستخالص و ذلك  عة المسداة إلى ي و التنسفي منحتي المراق المتا

ةأعوان وزارة  ة  ،المال ة ونس ائ ة للموارد الج والتي يتم احتسابها على أساس االنجازات الفعل
   .تطورها

ة استهالك اعتمادات وسائل المصالح  :وسائل المصالح من جملة % 69بلغت نس
ن تفسير ،التقديرات م ما يلي و  :هذا الفارق 

مقر الوزارة وقع  :نفقات الماء - ة تتعل  ادة ورود فواتير جمل سدادها على برنامج الق
 والمساندة

ة من قبل  :الهاتفنفقات  - عدم تلقي فواتير استهالك الهاتف الخاصة ببرنامج مصالح الميزان
ة اتصاالت تونس  .شر

ة وقع ارجاعها  :نفقات معدات التصرف اإلدار  - ة السنة المال تم اقتناء آالت فاكس في نها
قتها للمواصفات ولم يتم   .إعادة االستشارة لضي الوقتلعدم مطا

اتب - اتب الرتفاع األسعار ولم  :نفقات لوازم الم م الحبر ولوازم الم رفض المزودون تسل
ة ة السنة المال  .يتسن إعادة االستشارات في نها

قة مع المواصفات : نفقات التأثيث - تم إرجاء خالص صفقة اقتناء األثاث لعدم المطا
راس الشرو  . المضمنة 

ف المهماتمصا - ة الخالص :ر عمل ام  ن الق م ة حتى  رات التسو علما وأن . عدم تلقي مذ
ومة ص مسب من رئاسة الح ع في هذه المصارف ال يتم إال بترخ  . الترف

ة حصص الوقود - ف الخط الوظ لفة  عدم تلقي فواتير استهالك الوقود  :لفائدة اإلطارات الم
ة ة  الخاصة ببرنامج مصالح الميزان  .SNDPمن قبل شر

ة في : التدخل العمومي  عنوان مساهمة الدولة التونس عدم استهالك االعتمادات المرسمة 
ة  ة المنسقة المتعلقة بإصالح الميزان ادرة اإلفرق صرف هذه  ،)CABRI(الم ة  لعدم المطال

 .المساهمة
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م  2.3  :وتحليلها 2017لسنة  نتائج األداءلتقد
ر : 1.0.4الهدف    :جودة تقديرات موارد الدولةتطو

م الهدف شه تونس خاصة منذ  :تقد تميز الظرف االقتصاد واالجتماعي الذ تع
حيث  2011سنة عدم االستقرار وتواتر التغيرات،  سواء على المستو الداخلي أو الخارجي 

ف ة وهو ما  ة الصعو ة أمرا في غا ل الميزان ة ض تقديرات الموارد وتمو سر انت عمل
ة واالنجازات ة  ،الفوارق المسجلة بين التقديرات األول وهو ما حتم اللجوء إلى قوانين مال

ة   .تكميل
ن تعبئتها لتحديد قدرتها  م ات التي  ان ر جودة ض تقديرات موارد الدولة واإلم إن تطو

ة ة واالجتماع اساتها االقتصاد ة  ،على اإلنفاق لتأمين تنفيذ س الغ األهم ا و عد هدفا أساس
ة للدولة من أ انزالقات ة وحفاظا على سالمة التوازنات المال مومة الميزان  .ضمانا لد

  2 جدول عدد
ر جودة تقديرات موارد الدولة: 1.0.4الهدف    تطو

سبة اإلنجاز  
مقارنة 
  تبتقديرا

  ق م ت  
)1)/(3( 

نسبة 
اإلنجاز  
مقارنة 

بتقديرات 
  ق م

)1)/(2( 

  إنجازات
ق /2017
 )3(م ت 

  إنجازات
ق /2017

 )2(م 
  تقديرات

2017  
)1( 

سبة 
اإلنجاز  
مقارنة 
ت  بتقديرا
  ق م ت

  

إنجازات 
ق / 2016

  م ت
إنجازات 

2016 
 ق م/

  
 تقديرات
 مؤشرات الوحدة  2016

 قيس األداء

الهدف 
1.4 

 :
تطوير جودة تقديرات موارد الدولة

 

2166 309 0.3 2.1 6.5  

  
  
  
171 0,70 10,1 

  
  
  
1.2 % 

: 1.1.4المؤشر
نسبة الفارق 
بين التقديرات 
واالنجازات في 
 الموارد الجبائية

450 450 1.0 1.0 4.5 

  
    

200 0,30 1,00 

  
    

0.6 % 

: 2.1.4المؤشر 
نسبة الفارق 
بين التقديرات 
واالنجازات في 

الموارد 
   الديوانية
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الهدف س األداء الخاصة    مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ر جودة تقديرات موارد الدولة  تطو

ة ائ   :الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الج
ة األصلي  قانون المال ة  ائ الفـارق بين التقديرات واالنجـازات فـي الموارد الج

ة  في حين بلغ المؤشر المنجز مقارنة  2.1%نس
قانون الموارد في مقـارنة بتقديرات 

سواء مقـارنة بتقديرات قانون 

ات  العالقة مع اعتماد فرض تحسن جودة التقديرات 
ة أخر  ة وتحسن مجهود اإلدارة في استخالص الموارد من ناح ة من ناح ة واقع   . اقتصاد

ة األصلي   :الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الديوانية قانون المال ة  الفـارق بين التقديرات واالنجـازات فـي الموارد الديوان
ة في حين لم يتجاوز المؤشر المنجز   1%نس

ة التكميلي لتتجاوز بذلك  ، أو قانون المال
) 2017في موفى % 19.8نمو بـ 
  

0
2
4
6
8

1مؤشر 

اني عدد  الهدف: 2رسم ب س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ر جودة تقديرات موارد الدولة 1.0.4  تطو

ة:  ائ الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الج
ة األصلي  قانون المال ة  ائ الفـارق بين التقديرات واالنجـازات فـي الموارد الج

في حين بلغ المؤشر المنجز %6.5في حدود ) البرنامج السنو لألداء
ة األصلي الموارد في ة  ،قانون المال مقـارنة بتقديرات  %0.3ونس

ة  التكميلي لتتجاوز بذلك سواء مقـارنة بتقديرات قانون  %100المؤشر انجازنس
  . التكميلي

ات لهذا المؤشر  المحققة العالقة مع اعتماد فرض تحسن جودة التقديرات 
ة أخر  ة وتحسن مجهود اإلدارة في استخالص الموارد من ناح ة من ناح ة واقع اقتصاد

ة األصلي الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الديوانية  قانون المال ة  الفـارق بين التقديرات واالنجـازات فـي الموارد الديوان
في حين لم يتجاوز المؤشر المنجز  % 4.5في حدود ) البرنامج السنو لألداء

ة األصلي ة التكميلي لتتجاوز بذلكالمقارنة مع تقديرات قانون المال ، أو قانون المال
  . %450المؤشر

األساس لالرتفاع المسجل في واردات السلع  عود ذلك  نمو بـ (و
ة ن من تحقي المستو المقدر من المداخيل الديوان   .الذ م

مؤشر  2مؤشر 

نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

2017
2017

اني عدد  رسم ب

    
   :تحليل النتائج

: 1.1.0.4المؤشر  
ة األصلي  تم تقدير مؤشر قانون المال ة  ائ الفـارق بين التقديرات واالنجـازات فـي الموارد الج

البرنامج السنو لألداء(
الموارد في بتقديرات
ة  التكميلي لتتجاوز بذلكالمال
ة  التكميلي أواألصلي المال

سوت ة ع المحققة النس
ة أخر  ة وتحسن مجهود اإلدارة في استخالص الموارد من ناح ة من ناح ة واقع اقتصاد

  
ة األصلي  تم تقدير مؤشر :2.1.0.4المؤشر  قانون المال ة  الفـارق بين التقديرات واالنجـازات فـي الموارد الديوان

البرنامج السنو لألداء(
ة األصليسواءا  المقارنة مع تقديرات قانون المال

ة انجاز المؤشر نس
األساس لالرتفاع المسجل في واردات السلع  عود ذلك  و

ةو  ن من تحقي المستو المقدر من المداخيل الديوان الذ م

2017إنجازات 
2017تقديرات 
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ص في تحسين جودة تقديرات نفقات الدولة  التقل
ة، سواء على مستو نفقات التصرف أو  ة واالنجازات الفعل الفارق بين تقديرات قانون المال

ر جودة تقديرات نفقات   الدولة تطو
إنجازات 
 ق م 2017

 2017إنجازات 
 ق م ت

ة اإلنجاز   نس
 ق م

ة اإلنجاز  نس
 ق م ت

5.7 0.5 35 400 

6.2 0.5 88.5 1400 

8.1 8.1 235 235 

الهدف  س األداء الخاصة    : 2.0.4مؤشرات ق
ر جودة تقديرات نفقات الدولة  تطو

 

0
10
20
30

1مؤشر 

ر جودة تقديرات نفقات الدولة   :تطو
تحسين جودة تقديرات نفقات الدولة يرمي هذا الهدف إلى 

ة، سواء على مستو نفقات التصرف أو  ة واالنجازات الفعل الفارق بين تقديرات قانون المال

  3جدول عدد 
ر جودة تقديرات نفقات: 2.0.4الهدف  تطو

تقديرات  الوحدة
2016 

إنجازات 
2016 

ة  نس
اإلنجاز 
ق  2016

 م ت

تقديرات 
 ق م 2017

الفارق بين 
ة  النس التقديرات واالنجازات 

% 2.3 0.7 328 2 

الفارق بين 
ة  النس التقديرات واالنجازات 

% 7.5 2.26 331 7 

الفارق بين 
ة  النس التقديرات واالنجازات 
ة المحمولة على  لنفقات التنم

 

% 23 8.8 227 19 

اني عدد    3رسم ب
الهدف مقارنة بين تقديرات و إنجازات  س األداء الخاصة  مؤشرات ق

ر جودة تقديرات نفقات الدولة تطو

مؤشر  2مؤشر  3مؤشر 

التقديرات ة اإلنجازات مقارنة  نس

2017تقديرات  2017إنجازات 

 
ر جودة تقديرات نفقات الدولة: 2.0.4الهدف  تطو

م الهدف يرمي هذا الهدف إلى : تقد
ة، سواء على مستو نفقات التصرف أو  ة واالنجازات الفعل الفارق بين تقديرات قانون المال

ة  .نفقات التنم

  

الهدف 
4-2 

 :
تطور جودة تقديرات نفقات الدولة

 

  

الفارق بين : 1.2.4المؤشر 
ة  النس التقديرات واالنجازات 

 لنفقات التصرف
الفارق بين :  2.2.4المؤشر 

ة  النس التقديرات واالنجازات 
ة  لنفقات التنم

الفارق بين : 3.2.4المؤشر 
ة  النس التقديرات واالنجازات 
ة المحمولة على  لنفقات التنم

ة الموظفة القروض الخارج
 

مقارنة بين تقديرات و إنجازات 
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   :تحليل النتائج
ة لنفقات التصرف: 1.2.0.4المؤشر   النس   :الفارق بين التقديرات واالنجازات 

ة االنجاز ة لهذا المؤشر تجاوزت نس حيث بلغ الفارق بين االنجازات ، %100النس
ة  ة  % 0.5والتقديرات نس ة التكميلي ونس ة األصلي % 5.7 قانون المال قانون المال

  . مقدرة%  2مقابل 
الضغ المتواصل على األساس  ن تفسير هذه النسب المرتفعة  م م  و هذه النفقات للتح

عض النفقات  فيها واالستعمال األقصى لكل االعتمادات التي يتم توفيرها، إضافة إلى تحمل 
التأجير العمومي الطارئة  خالل عض اإلجراءات المتعلقة    .السنة على غرار 

 
ة: 2.2.0.4المؤشر  ة لنفقات التنم النس  :الفارق بين التقديرات واالنجازات 

ة االنجاز ة لهذا المؤشر،  %100 تجاوزت نس حيث بلغ الفارق بين االنجازات النس
ة األصلي و %7 مقابل % 6.2والتقديرات  قانون المال ة % 0.5مقدرة  ة لقانون المال النس

  .التكميلي
عد فض أغلب ة خاصة  استعادة  نس انجاز المشارع التنمو فسر ذلك  ات و ال  إش

قة ة سا قوانين مال الجهات المرسمة    . المشارع المعطلة 
ة  النس ة الكبر على غرار وقد تجلى ذلك خاصة  وزارات التجهيز للقطاعات الحيو

ة حر والتر ة والصيد ال ة والصحة والفالحة والموارد المائ ان والتهيئة التراب حيث  ،واإلس
وهو ما  ،نسقا مرتفعا تجاوز االعتمادات المخصصة لهذه القطاعات 2017عرفت سنة 

لها للتعجيل بإتمامها ا لتمو   .تطلب دعما إضاف
ة المحمولة  الفارق بين التقديرات: 3.2.0.4المؤشر  ة لنفقات التنم النس واإلنجازات 

ة الموظفة   :على القروض الخارج
ة  ة إنجاز مرتفعة لهذا المؤشر حيث بلغ الفارق بين إنجازات نفقات التنم تّم تسجيل نس

ة الموظفة والتقديرات  مقدر سنة  % 19مقابل  % 8.1المحمولة على القروض الخارج
2017 .  
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األساس إلى رجع ذلك  ة  و ة هذه النفقات والتي تتم تأديتها حسب إجراءات استثنائ خصوص
ة هذه النفقات  ذلك إنجاز وتسو من شأنها التأثير على تحديد مستو التقديرات من جهة و

اد"عبر منظومتي    .من جهة أخر " أدب"و" س
ة الموظف ة المحمولة على القروض الخارج ة نفقات التنم ة فقد تم تحسين إجراءات تسو

ات التقديرات المتعلقة  اإلضافة إلى تحسين تقن والعمل على مزد التنسي مع المتدخلين 
  .بهذه النفقات

ة الممولة  ما أن االنخفاض الكبير للمؤشر دليل على تحسن نس اإلنجاز مشارع التنم
ة هذه النفقات عبر منظومتي  ات تسو ة موظفة وتطور إيجابي لعمل على قروض خارج

اد"   ".أدب"و "س
  

ة:  3.0.4الهدف  الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   :   تحسين الشفاف
م الهدف ات : تقد ات واإلحصائ صفة دورة نشر المعط ة و تتولى مصالح وزارة المال

ة الدولة  .وذلك على مستو الموارد والنفقات والدين العمومي الخاصة بتنفيذ ميزان
هدف مزد تعزز عد صدور  و ة وخاصة   ،2011مارس 26بتارخ  41المرسوم عدد الشفاف

ذلك الح في النفاذ إلى المعلومة،  2016سنة   22القانون األساسي عدد  و المتعل 
اكل المتدخلة  افة اله ة، تسعى  ة لدعم الشفاف ادرة الدول عالوة على انخرا تونس في الم

ل  ة إلى نشر  اتفي برنامج مصالح الميزان ة المعط ن  اإلحصائ في آجال مقبولة تم
ة وفي آجال معقولة  .المستعملين من الحصول على معلومة ذات جودة عال

  4جدول عدد   
ة: 3.0.4الهدف  الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة    تحسين الشفاف

الهدف 
3.4

 :
تحسين الشفافة في نشر 

المعلومات المتعلقة الميزانة
 

س  يرات دتق  الوحدة  األداءمؤشرات ق
2016  

إنجازات 
2016  

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 
  التقديرات

تقديرات 
2017  

إنجازات 
2017  

ة اإلنجازات  نس
مقارنة 

% التقديرات 
)1) / (2(  

ات : 1.3.0.4المؤشر أجال نشر المعط
ة عة تنفيذ الميزان متا  الخاصة 

 94 48 45 71 42 30  اليوم
دورة صدور التقارر : 2.3.0.4المؤشر 

ة الدولة  ميزان  الخاصة 
 128 3.5 4.5 152 3.8 12  الشهر
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الهدف  س األداء الخاصة   :3.0.4مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف

  

ة الدولة عة تنفيذ ميزان متا ات الخاصة    :آجال نشر المعط
ام لنشر  حيث بلغ المعدل السنو لعدد األ

  .يوما مقدرة
ة الدولة  عة تنفيذ ميزان عديد المراحلوتجدر اإلشارة إلى أن إعداد النشرة الشهرة لمتا  مر 

فسر  ة االنجازضم عديد المتدخلين من خارج اإلدارة وخارج البرنامج وهو ما  ( نس
ر أساليب إعداد النشرة   .من خالل مزد تطو

ة  ار الفترة التكميل عين االعت أخذ 

ة الدولة ميزان ر الخاصة  ة صدور التقار   : دور
 3,5لم يتجاوز  ظرف، حيث تم نشر التقرر في 

40
45
50
55

1مؤشر 

اني عدد    :4رسم ب
الهدف  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

ة الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة  تحسين الشفاف

ة الدولة:  عة تنفيذ ميزان متا ات الخاصة  آجال نشر المعط
ة انجاز في حدود  ام لنشر %94هذا المؤشر نس حيث بلغ المعدل السنو لعدد األ

ة الدولة  يوما مقدرة 45يوما مقابل  48النتائج الشهرة لتنفيذ ميزان
ة الدولة  عة تنفيذ ميزان وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد النشرة الشهرة لمتا

فسر  ضم عديد المتدخلين من خارج اإلدارة وخارج البرنامج وهو ما 
ص هذه ر أساليب إعداد النشرةلمدة ا العمل على تقل من خالل مزد تطو

اروتجدر اإلشارة إلى أنه  سمبرش دون اعت ة الذ  هر د ار الفترة التكميل عين االعت أخذ 
  . يوما 45 يبلغ معدل اجال النشر، فإن 
ة الدولة:   ميزان ر الخاصة  ة صدور التقار دور

ة انجاز هذا المؤشر  ، حيث تم نشر التقرر في %128نس
ة السنة مقابل    .أشهر مقدرة 4.5شهر من نها

2مؤشر 

التقديرات ة اإلنجازات مقارنة   نس

الهدف  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

 
 :تحليل النتائج 

: 1.3.0.4المؤشر 
ة انجاز في حدود  بلغ هذا المؤشر نس

ة الدولة  النتائج الشهرة لتنفيذ ميزان
ة الدولة  عة تنفيذ ميزان وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد النشرة الشهرة لمتا

فسر و ضم عديد المتدخلين من خارج اإلدارة وخارج البرنامج وهو ما 
ص هذهيتم  و. )94% العمل على تقل

وتجدر اإلشارة إلى أنه 
ة ، فإن لتنفيذ الميزان

 2.3.0.4المؤشر 
ة انجاز هذا المؤشر  بلغت نس

ة السنة مقابل أ شهر من نها

2017إنجازات 
2017تقديرات 
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ة منذ سنة  وتقوم اإلدارة العامة للموارد والتوازنات بإعداد ة العموم تقرر نصف سنو للمال
ة بهدف 2014 اد الشفاف ومة ترسيخ م ادرة الح عد انخرا تونس في م المفتوحة،  خاصة 
ذلك ة المفتوحة"لتحسين ترتيب تونس على مستو مؤشر  و  Open Budget" الميزان
Index.  

ما يلي حتو هذا التقرر على ثالثة أجزاء خصصت     :و
ة للدولة  الجزء األول ائ ة وغير الج ائ ة المسجلة للموارد الج م وتحليل النتائج السداس تقد

  .وموارد االقتراض
م نتائج نفق الجزء الثاني النتائج تقد ة وخدمة الدين العمومي ومقارنتها  ات التصرف والتنم

ة   .المسجلة بنفس الفترة من السنة المنقض
له الجزء الثالث  ة الدولة والعجز وسبل تمو   .حوصلة نتائج ميزان

 
ة حسب األهداف: 4.0.4الهدف  يز منظومة التصرف في الميزان  :دعم تر

م الهدف يز التدرجي ساهم هذا الهدف في  :تقد ترجمة المجهودات المبذولة في التر
ة على التوظيف األمثل  ة حسب األهداف، وهي منظومة مبن لمنظومة التصرف في الميزان

شرة قصد بلوغ النجاعة األمثل في التصرف في المال العام ة وال ات الماد ان   .لإلم
يز المنظومة صلب الوزارا 2016وقد شهدت سنة  ةاالنطالق في تر اد   .ت الس

اتها  م ميزان ة من تقد ة، وزارة العدل ووزارة الشؤون الدين ل من وزارة الداخل نت  وقد تم
سنة  ة  2017الخاصة  ة لميزان النس م الكامل  وفقا للمنظور البرامجي في انتظار التعم

2018.   
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ة حسب األهداف  الميزان
نسبة 

االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات
2017 

انجازت 
2017 

تقديرات
ق م  2017
 تكميلي

تقديرات ق م 
2017 

0 0 79 79 

200% 144 72 72 

%222.9 321 144 144 

 56 %  9  16 16 

  2017 مقارنة بين تقديرات وإنجازات المؤشرات لسنة

  

أمر   :العدد الجملي للبرامج  المصادق عليها 
 2014جوان  24مؤرخ في  

ة  ة المعن ة إلى الدفعة األولى من الوزارات النموذج النس ض قائمة البرامج  المتعل 
ة حسب األهداف غير أن مشروع القانون األساسي  بتجرة منظومة التصرف في الميزان

0

500

1مؤشر 

  5جدول عدد 
يز منظومة التصرف في  :4.0.4الهدف  ة حسب األهدافدعم تر الميزان

تقديرات ق م 
2017

نسبة االنجازات 
مقارنة 

 بالتقديرات
االنجازات

2016 
تقديرات 

 الوحدة 2016

79  برنامج 39 20 51%

72  هدف 36 96 266%

144  مؤشر 72 214 297%

 16  دليل ووثيقة  10  12  120% 
 
 

 5رسم بياني عدد 
مقارنة بين تقديرات وإنجازات المؤشرات لسنة

أمر : العدد الجملي للبرامج  المصادق عليها 
 2014لسنة  2238صدور  األمر عدد 

ة  ة المعن ة إلى الدفعة األولى من الوزارات النموذج النس ض قائمة البرامج  المتعل 
ة حسب األهداف غير أن مشروع القانون األساسي  بتجرة منظومة التصرف في الميزان

مؤشر  2مؤشر  3مؤشر  4مؤشر 

نسبة اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

2017تقديرات  2017إنجازات 

الهدف 
 

 مؤشرات قيس األداء
العدد :  1.4.4المؤشر 

للبرامج  المصادق الجملي 
 عليها بأمر

عدد األهداف : 2.4.4المؤشر
المصادق عليها من طرف 
لجان المتابعة والتقييم 

 بالوزارات
عدد : 3.4.4المؤشر

المؤشرات  المصادق عليها 
من طرف لجان المتابعة 

 والتقييم بالوزارات
عدد األدلة : 4.4.0.4المؤشر 

 ووثائق العمل المنشورة

 
   :تحليل النتائج

:1.4.0.4المؤشر 
صدور  األمر عدد   2014 تم سنة

ة  ة المعن ة إلى الدفعة األولى من الوزارات النموذج النس ض قائمة البرامج  المتعل 
ة حسب األهداف غير أن مشروع القانون األساسي  بتجرة منظومة التصرف في الميزان
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ا على أنظار مجلس نواب ا ة المعروض حال لشعب  للمصادقة ينص في فصله الثاني للميزان
نّص على " على أنه ائها و ة لكل سنة جملة موارد الدولة وأع النس ة  قّدر قانون المال

أذن بها وذلك عتها وتوزعها و ة على المد المتوّس والمحدد  طب في نطاق تقديرات الميزان
ا، وفقا لألهداف  ائج المنتظرة للبرامج المنصوص والنتبثالث سنوات، والذ يتم تحيينه سنو

ة  قانون المال   ".وحسب التوازنات العامةعليها 
ور أنفا، فإنه تجدر اإلشارة إلى  ناءا على ذلك، وفي انتظار المصادقة على القانون المذ و
ة بل  وم مقتضى أوامر ح ة  ال ض وتثبيت قائمة البرامج العموم أنه لن يتم مستق

ة   .مقتضى قوانين المال
ا على تثبيت  ة حسب األهداف تعمل حال زة للتصرف في الميزان علما وأن الوحدة المر
ة  مقتضى قوانين المال عة للمصادقة عليها  ة والثالثة والرا الوزارات من الدفعة الثان البرامج 

ه ة حال المصادقة عل ات القانون األساسي للميزان قا لمقتض   . وذلك تطب
م  عدد: 2.4.0.4ر المؤش عة والتقي األهداف المصادق عليها من طرف لجان المتا

   : الوزارات
حوالي  144المصادقة على  2017تم سنة  هدف من طرف لجان  72هدف مقابل تقديرات 

الوزارات م  عة والتقي   .المتا
م : 3.4.0.4ر المؤش عة والتقي عدد المؤشرات المصادق عليها من طرف لجان المتا

  :الوزارات
ة لسنةتجاو  النس التقديرات  ة االنجازات مقارنة  أن )  200%( 2017 زت  نس فسر ذلك  و

حسب األهداف قد حرصت خالل هذه الفترة على  ة  زة للتصرف في الميزان الوحدة المر
ة للوزارات  النس عد وتفعيلها  ة للوزارات التي لم تحدثها  النس م  عة والتقي إحداث لجان المتا

  .أحدثتها ولكنها لم تعقد أولى اجتماعاتهاالتي 
ناءا على ذلك فقد تم تكثيف عقد االجتماعات الدورة لهذه اللجان قصد مناقشة إطار   و

ة صفة حين س األداء    .األداء للمهمة والمصادقة على األهداف ومختلف  مؤشرات ق
ة المرتفعة من االنجازات فقد تقرر على مس تو الوحدة حذف هذه هذا ونظرا إلى هذه النس

يز المنظومة س نجاعة األداء في تقدم تر   .المؤشرات التي لم تعد تع
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  :عدد األدلة ووثائ العمل المنشورة: 4.4.0.4المؤشر 
عدد األدلة وثائ العمل المنشورة %56إنجاز  2017تم سنة    .من التقديرات المتعل 

  
ة لتحسين القدرة على  التوجهات .4  :األداءاإلستراتيج

ة، تم التوجه إلى مزد  الءبهدف تحسين القدرة على األداء لبرنامج مصالح الميزان ة  إ العنا
ة   :النقا التال

ة الدولة  - ة للتنسي بين مختلف المتصرفين في ميزان رات داخل  إعداد مذ
ات راجعةم - ة الدولة المتعلقة التقديرات تقن  ميزان
ة متعلقة  إجراءات أدلة إعداد -   ....)،فتح االعتمادت، إعداد(الميزان
ات الالزمة اإلداراتمختلف  مع التنسي مزد العمل على - المعط  .العامة لمدنا 
م -  .المحددة اآلجال في ونشرها لتقاررا إعداد في السرعة لمزد العمل فر تدع

   



 

 103 

  
  

  
 الدين العموميبرنامج 
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ةالسيدة  تم تعيين اب سة لبرنامج المديرة العامة  وثر  للتصّرف في الدين والتعاون المالي رئ
  .الدين العمومي

م العام للبرنامج -1   :التقد
قوم قطاع المالّة العمومّة بدور هام في تعبئة الموارد الداخلّة والخارجّة لدفع النشا 

الد والمساهمة في تحقي التوازنات المالّة الكبر  ال مثل الدين العمومي حلقة االقتصاد  و
ة لهدف ي حيث مهمة في هذه التوازنات ات الميزان ل حاج تمثل موارد االقتراضتمو ، و

ة  اسة المال س طة  ة المرت م في المديون عة ومزد التح سي للبرنامج في متا الهدف الرئ
ة والظرف االقتصاد المحلي والعالمي شمل الدين العمومي مجموع . العموم التعهدات و

الداخل  ة المبرمة من طرف الدولة  مين )الدين العمومي الداخلي(المال الدين  (ومع غير المق
  . )العمومي الخارجي 

عة هذه التعهدات  ات السحب والتسديد والتصرف(يتّم التصرف ومتا في إطـار ) النش عمل
ة محددة  ة  (نصوص قانــون ة القانون األساسي للميز  -قانون المال ة  –ان مجلة المحاس

ة ات التداين )...العموم عمل طة  الغ القصو المرت   .تض اإلجراءات والم
اته  ع مصادر الدين وآل ات برنامج الدين العمومي في تنو سّة الستراتيج تتمثل المحاور الرئ

ر السوق المحل ه والعمل على تطو لفته والمخاطر المتعلقة  ة وآجال سداده والضغ على 
ات  وٕارساءلسندات الدولة  ة لحاج تصرف نش في الدين العمومي وذلك بهدف االستجا

ص  م في مستو الديـن العمومي والتقل التواز مع مزد التح ة من موارد االقتراض  الميزان
ة  قى رهينة عوامل خارج ة التي ت ا عن أداء التصرف في عديدة  من المديون وخارجة نسب

 .يالدين العموم
ة  لبرنامج الدين العمومي في المحافظة على مستو مقبول للدين على  تتمثل المهام األساس

ل عة مختلف المخاطر المتعلقة و  المد المتوس و الطو ضمان مستو أدنى لسيولة ه و متا
غطي الدفوعات المنتظرة ة لسندات الدولةو   الخزنة  ر السوق المحل   .تطو
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س  البرنامجأهداف ومؤشرات ق   :األداء الخاصة 
ة     :تتمثل أهداف البرنامج في المحاور التال

                                            م في تكلفة الدين العمومي  التح
 الدين         تحسين التصرف في المخاطر المتعلقة 
   ة لسندات الدولة ر السوق المال  تطو

البرنامج -2 ة الخاصة  م عام لالنجازات اإلستراتيج   :تقد
ة برنامج الدين العمومي في التأطير العام للتصرف في الدين العموم  يتتمثل إستراتيج

قظة لتطور  ة ال ة والمواك ة الوطن اسات االقتصاد التنسي مع الس والتعاون المالي وتض 
عة تنفيذها   .الظرف االقتصاد والمالي على الصعيد الوطني والعالمي ومتا

ة  البرنامج هي توفير موارد االقتراض الداخل اشرة  من أهم األهداف ذات العالقة الم
ميزا ة المقدرة  ص والخارج لفة التداين وتقل ض في  ة الدولة مع الحرص على التخف ن

الدين العمومي إلى مستو مقبول طة  ر السوق  المخاطر المرت إضافة إلى السعي لتطو
ة لسندات الخزنة ة الثانو طه وفي هذا اإلطار تم خالل سنة  المال انجاز  2017وتنش

ة   :األنشطة التال
 التعاون المالي:  

عة تعبئة موارد االقتراض إبداء الرأ ف ة ومتا ة للقروض الخارج القروض (ي الشرو المال
ة ة الموظفة وقروض دعم الميزان ر منها خاصة )الخارج  :ونذ

مبلغ  - ة  ة العالم مليون أورو  850تعبئة موارد إصدار قرض رقاعي من السوق المال
فر   . 2017في ف

مبلغ  - مليون دوالر في أفرل  1000تعبئة موارد إصدار قرض رقاعي قطر 
2017. 

مبلغ " الدعم المالي الكلي "إبرام قرض  - ي  أورو في .م 500الثاني مع االتحاد األورو
ل  2017أفرل  ة من التمو ات االستثنائ ة تهدف أساسا إلى  توفير الحاج وهي آل

ة لدول الجوار لالتحاد األ يالخارجي لدعم ميزان المدفوعات والتوازنات المال  .ورو
مبلغ  - ة مع البنك الدولي   .2017م دوالر في جوان  457.2إبرام قرض دعم ميزان

م في مستو  ةالتح   المديون
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مبلغ  - ة قرض  ة ومجموعة من البنوك  مليون أورو 250إبرام اتفاق بين وزارة المال
ة  ة  6بتارخ المحل ل  .2017جو

ة والمتعددة األطراف التي أبرمت سنة  - ة للقروض الثنائ  2017دراسة الشرو المال
 .2018والمزمع إبرامها 

ة سنة  - الة  2017ض نسب الفائدة القصو لألقسا المسحو من قروض الو
ة ل المشارع العموم ة المخصصة لتمو ة للتنم  .الفرنس

 التصرف في مخاطر الدين العمومي:  
ة الدين  تحسين التصرف في مخاطر الدين العموميفي إطار  قة إستراتيج تم تحيين وث
ات الدين العمومي واالقتصاد الكلي على المد  2021-2017العمومي  حسب معط

المراوحة بين  الكلفة والمخاطر المتعلقة  المتوس قصد ض منوال تعبئة موارد اقتراض 
   .التداين

ة م في مخاطر  نسب الفائدة على القروض الخارج عة وللتح المنتظمة لتطورات  تمت المتا
ة فائدة االئتمان  ة المتغيرة  " taux de swap"نس  libor  et" ونسب الفائدة المرجع
euribor 6 mois " ة تثبيت نسب الفائدة ان ة و ذلك لدراسة ام ة العالم على السوق المال

 .العائمة وٕانجازها في الوقت المناسب لتفاد مخاطر ارتفاعها
ص من مخاطر ال ة للتداين  صرفوللتقل س يتم تقدير تطور نسب صرف العمالت الرئ

اني( ا ان  لفة مخاطر الصرف ) أورو، دوالر،  ن من احتساب  م شهرا حسب أنموذج 
ة الدولة  ار عملة القروض المبرمجة في ميزان عا لذلك تم اخت ة  وت على القروض الخارج

ة( اشر للميزان ة الدين العموميوفقا لنتائج األنموذج  ) الدعم الم ي   . ولتر
 اإلصدارات: 

ة  النس ةأما  ة الداخل ة .م 1951.8تم تعبئة  لإلصدار على السوق المال السوق الداخل د 
ة تم  السوق النقد ة الفائدة  عنوان رقاع الخزنة ونظرا للنس التصاعد الذ شهدته نس
ص من  ع في مدة السداد قصد التقل لفة والترف ار العروض التي تضمن أقل  السعي إلى اخت

ل على المد القصير والمتوس   . مخاطر إعادة التمو
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، مارس 2023، جوان 2021خطو رقاع خزنة قابلة للتنظير جوان  4م فتح ولذلك ت
ة 2027 ل ة تتراوح بين  2032، وجو   .% 7.5و % 6بنسب فائدة اسم

ر الس هدف تطو ة لرقاع الخزنة فو و راس شرو  قد تمق الداخل العمل على  تطبي 
ل حيث 2016جوان  08 المبرم في  المختصين في رقاع الخزنة ة سنة مراجعة  يتم  نها

م نشاط في رقاع الخزنة قائمة المختصين قا لمؤشرات تقي راس  المضبوطة همط في 
ور الشرو   .المذ

سمبر 21اإلضافة  إلى ذلك تم في  ون مرجعا ف 2017د ا علنشر منحنى نسب الفائدة ل
ة م األصول على األسواق المال ة وتقي ة وذلك في إط لإلصدارات الرقاع ار المساعدة الفن

ي لإلنشاء والتعميرالممنوحة من قبل    .البنك األورو
لومبورغ لإلعالم على إعداد منصة  2017ما تم خالل سنة  ترز و التي رو االتفاق مع و

ة  لمناقصات رقاع الخزنة   .  الكترون
 نة  :التصرف في سيولة الخز

نة في إطار  :التصرف في سيولة الخز
ة  لرصيد الخزنة  - عة الحين المتا ة نفقات الدولة وذلك  تم السهر على ضمان تغط

الموارد الالزمة عند الضرورة ده    . وتزو
الخزنة العامة وفي هذا اإلطار سعينا إلى  - يتم اللجوء عند الضرورة لإليداعات 

طلب من ال ة  الد التونس الخزنة العامة لل مودعين توظيـف اإليداعات المتوفرة 
ات  ة للضمان وهي إيداعات في الحسا ة التونس رر"وخاصة الشر ،  وتم "ن م

عة إيداعات موارد االدخار البرد  .متا
ة التي تم الشروع فيها سنة  - والمخصصة للتصرف في  2016وفي إطار المعونة الفن

دولي سيولة الخزنة وتحسين جودة تقديراتها، وعلى اثر زارة خبير صندوق النقد ال
افة األطراف  2017سبتمبر  25إلى  18من  تم عقد سلسلة من االجتماعات مع 

  :المتدخلة في سيولة الخزنة وتم ض محاور برنامج عمل المتمثل في
ل مختص   - م التصرف في سيولة الخزنة عن طر ه إرساء إطار قانوني لتنظ

عيدالتصرف في الدين وسيولة الخزنة على المد المتوس و   .ال
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ع  - ز من خالل تجديد جم ة والبنك المر ة تصرف بين وزارة المال إعداد اتفاق
ما يخص التصرف في الدين وسيولة  ات الموجودة ف ة واالتفاق النصوص القانون

 .الخزنة
يز لجنة سيولة الخزنة  -  تر
ات الدولة في حساب وحيد للخزنة  -  دمج حسا
ة المبرمة بين وزار  - ة والديوان الوطني للبردتحيين االتفاق  .ة المال
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ة البرنامج لسنة  -3   :2017نتائج األداء وتنفيذ ميزان
ة البرنامج 3-1 م تنفيذ ميزان   :تقد

ألف  1319ما قدره  2017بلغت جملة اإلعتمادات لمنجزة لبرنامج الدين العمومي لسنة 
ة إنجاز قدرت بـ 1384مقابل  دينار ة التكميلي أ بنس  95ألف دينار حسب قانون المال

%.  
ة البرنامج لسنة        عة النفقة                2017تنفيذ ميزان ع حسب طب التقديرات التوز مقارنة 

  ألف دينار الوحدة

ان النفقات  2017تقديرات  ب
( األصلي.م.ق ) 

 2017تقديرات 
 (ق م التكميلي)

-1 

انجازات سنة 
2017 
-2 
 

االنجازات 
مقارنة 
ة االنجاز    التقديرات نس

)2)/(1%( 
 )1(- )2(المبلغ 

 95 65- 1238 1303 1220 نفقات تصرف
 100 0 1128 1128 1080 تأجير عمومي
 63 65- 110 175 140 وسائل مصالح
   0       تدخل عمومي

ة  100 0 81 81 74 نفقات تنم
اشرة  100 0 81 81 74 إستثمارات م

ة  100 0 81 81 74 على الميزان
ة           على القروض الخارج

نة           صنادي خز
 95 65- 1319 1384 1294 المجموع العام
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ه من أهم مؤشرات أداء التصرف في الدين  م ف عة تكلفة الدين العمومي والتح تعتبر متا
ات  استعمال آل تمثل في الضغ على تكلفة الدين عبر التصرف النش وذلك  و

نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

  بالتقديرات 
2017 

)2)/(1( 

انجازات 
2017  

 )2( 
 تقديرات
2017  

م .ق(
  )التكميلي

)1( 

  2017تقديرات 
  )األصلي 

  

99.8% 4.04 4.03 3.96  

م في تكلفة الدين :  1. .0 التح

 

أ أن معدل تكلفة الدين  2017
رجع ذلك إلى ارتفاع  % 0.25 و

ة من  الكلفة المقدرة والمتأت مقارنة 
ة  ة  العالم الر في األسواق المال

02004006008001000

  1.1.0.5.المؤشر
:

معدل تكلفة الدين 
العمومي

م لنتائج األداء   :وتحليلها 2017لسنة  تقد
م في تكلفة الدين العمومي:  1..0  .التح

ه من أهم مؤشرات أداء التصرف في الدين  م ف عة تكلفة الدين العمومي والتح تعتبر متا
ات  استعمال آل تمثل في الضغ على تكلفة الدين عبر التصرف النش وذلك  و

ة في الوقت المناسب   .التغط
تقديرات 

األصلي .م.ق(
  

نسبة االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2016 

انجازات 
2016 

تقديرات 
2016 

وحدة 
 المؤشر

3.96 %102.4 4.2 4.3 %  
  

الهدف  س األداء الخاصة  .50مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
  العمومي

  :معدل تكلفة الدين العمومي: 
ة انجاز بـ  ة لسنة  % 99.8سجل المؤشر نس 2017النس

لفة الدين العمومي المقدرة بـ  2017 0.25تجاوزت 
لفة الدين العمومي الخارجي  ة من )  % 2.76( طفيف في  الكلفة المقدرة والمتأت مقارنة 

ة على الدو  ة االرتفاع التدرجي في نسب الفائدة المرجع ة  العالم الر في األسواق المال
  .وتواصل انزالق سعر صرف الدينار

م لنتائج األداء 3-2 تقد
.50الهدف  -

م الهدف   :تقد
ه من أهم مؤشرات أداء التصرف في الدين  م ف عة تكلفة الدين العمومي والتح تعتبر متا

ات  العمومي استعمال آل تمثل في الضغ على تكلفة الدين عبر التصرف النش وذلك  و
ة في الوقت المناسب التغط

وحدة 
المؤشر

 مؤشرات قيس األداء

الهدف 
1.0.5

:
التحم في 

تكلفة الدين العمومي
  

  
%

  : 1.1.0.5.المؤشر
معدل تكلفة الدين 

 العمومي

الهدف  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

 :النتائجتحليل  
 1.1.0.5المؤشر 

ة انجاز بـ  سجل المؤشر نس
2017المنجزة سنة 

لفة الدين العمومي الخارجي  طفيف في 
ة على الدو  االرتفاع التدرجي في نسب الفائدة المرجع

وتواصل انزالق سعر صرف الدينار

Colonne1
2017إنجازات 
2017تقديرات 
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الدين العمومي: 2.0.5الهدف  - م  في المخاطر المتعلقة   التح

م الهدف -   :تقد
ا على تطور  ن أن تؤثر سل م تعد حافظة الدين العمومي عرضة لعديد المخاطر التي 

لفته ل الدين العمومي السهر حجمه و تعين على ه على حسن  التصرف في هذه  و
  :المخاطر وذلك بـ

ع عمالت  - ع في مناب الـدين الداخــلي وتنو م في مخاطر الصرف عبر الترف التح
ات ميزان المدفوعات وتسديدات الدين العمومي الخارجي  التداين الخارجي وف حاج

  .من العملة
القروض ذات نسب  - طة  ض من مخاطر نسب الفائدة المرت   .الفائدة المتغيرةالتخف
ل من خالل التمديد في مدة تسديد الدين وتفاد الدين  - م في مخاطر إعادة التمو التح

 .قصير المد
نسبة االنجازات 

  مقارنة بالتقديرات 
2017 )2)/(1(  % 

انجازات 
2017  

 )2( 

تقديرات 
2017  

  )التكميلي (
)1( 

  2017تقديرات 
  )األصلي .م.ق(

نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2016  % 

انجازت 
2016 

تقديرات 
2016 

وحدة 
 مؤشرات قيس األداء المؤشر

الهدف
2.0.5

:  
التحكم في المخاطر المتعلقة بالدين العمومي

  
  

103 31.3 30.3 32.5  98  34.9 35.7   %  
  :1.2.0.5.المؤشر 

مناب الدين الداخلي 
 من الدين العمومي

78.9  25.36  20  20  75.3  23.9  18  
  
%  

  :2.2.0.5المؤشر   
مناب الدين الخارجي 

  بنسب فائدة متغيرة

98.6   6.9  ≤7  ≤7  98.6  6.9  7  
  
  سنة

  : 3.2.0.5المؤشر   
معدل مدة سداد الدين 

  العمومي

78.8  4.73  ≤6  ≤6  98.6  4.93  5  
  
  سنة

  : 4.2.0.5المؤشر   
معدل مدة إعادة 

  التسعير
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م  في المخاطر : 2.0.5  التح

 

  
ة التكميلي  مناب الدين الداخلي المقدر في قانون المال

حوالي نقطة واحدة  أ)  أكثر 
، فقد بلغت موارد الدين 2017

قانون  %  من الموارد المقدرة 
زادة إلى  زادة في إصدارات رقاع الخزنة 
العملة  ن من تعبئة  موارد قرض  اإلضافة إلى التم م د 

  
سبب ارتفاع حجم  2017 وذلك 

الدوالر واألورو وحقوق السحب الخاصة بنسب فائدة متغيرة من حجم  ة  القروض الخارج
، تم إرجاء  لة المد الدين الخارجي العمومي ونظرا الرتفاع أسعار ائتمان الفائدة على طو

ة التثبيت على القروض ذات نسب فائدة متغيرة ومواصلة االنتفاع بنسب ا لفائدة العائمة عمل

0
10
20
30
40
50
60
70

:1.2.0.5.المؤشر 
مناب الدين الداخلي 
من الدين العمومي

المؤشر   
مناب :2.2.0.5

الدين الخارجي بنسب 
فائدة متغيرة

س الهدف مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق  األداء الخاصة 
الدين العمومي   المتعلقة 

  :مناب الدين الداخلي من الدين العمومي: 
ة انجاز المؤشر ة التكميلي ( %103بلغت نس مناب الدين الداخلي المقدر في قانون المال

ة إنجاز تقدر بـ  30.3% ) %31.3مقابل نس
2017من مناب الدين الداخلي من الدين العمومي المقدر لسنة 

 6.3أ بزادة  2017م د في موفى سنة  
ة التكميلي لسنة  زادة إلى  زادة في إصدارات رقاع الخزنة وترجع هذه ال.  2017المال

العملة  89.2قصيرة المد التي بلغت  ن من تعبئة  موارد قرض  اإلضافة إلى التم م د 
مبلغ  ة    د .م 733.8من البنوك المحل

  :مناب الدين الخارجي بنسب فائدة متغيرة: 
ة اإلنجاز لهذا المؤشر  2017 في سنة %78.9لم تتجاوز نس

الدوالر واألورو وحقوق السحب الخاصة بنسب فائدة متغيرة من حجم  ة  القروض الخارج
، تم إرجاء  لة المد الدين الخارجي العمومي ونظرا الرتفاع أسعار ائتمان الفائدة على طو

ة التثبيت على القروض ذات نسب فائدة متغيرة ومواصلة االنتفاع بنسب ا عمل

المؤشر   
2.2.0.5

الدين الخارجي بنسب 
فائدة متغيرة

: 3.2.0.5المؤشر   
معدل مدة سداد الدين 

العمومي
: 4.2.0.5المؤشر   

معدل مدة إعادة 
التسعير

س مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

 
 :لنتائجتحليل ا

: 1.2.0.5المؤشر 
ة انجاز المؤشر بلغت نس

30.3بـ  2017لسنة 
من مناب الدين الداخلي من الدين العمومي المقدر لسنة 

 2680.7الداخلي 
ة التكميلي لسنة  المال

قصيرة المد التي بلغت 
مبلغ  ة  من البنوك المحل

: 2.2.0.5المؤشر 
ة اإلنجاز لهذا المؤشر  لم تتجاوز نس

الدوالر واألورو وحقوق السحب الخاصة بنسب فائدة متغيرة من حجم  ة  القروض الخارج
، تم إرجاء  لة المد الدين الخارجي العمومي ونظرا الرتفاع أسعار ائتمان الفائدة على طو

ة التثبيت على القروض ذات نسب فائدة متغيرة ومواصلة االنتفاع بنسب ا عمل

2017إنجازات 
2017تقديرات 
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ة  ذلك تجاوز مؤشر الدين الخارجي بنسب فائدة متغيرة نس لفتها و ص من  التي  %20للتقل
  .2017تم تقديرها سنة 

  :معدل مدة سداد الدين العمومي: 3.2.0.5المؤشر 
ة انجاز هذا المؤشر   بلغت معدل مدة سداد  2017 سنة 6.9أ  % 98.6نس مقارنة 

األساس إلى  7والمتمثلة في  2017لسنة  الدين العمومي المقدرة رجع هذا  سنوات، و
سنة الناتجة عن مدة  5.93التراجع الطفيف في مدة سداد الدين الداخلي التي بلغت 

سنة في حين بلغت مدة سداد  15إصدارات رقاع  الخزنة المنجزة والمتراوحة بين سنتين إلى 
سنة سنوات والتي بدورها تقلصت  7.3الدين الخارجي  و يرجع ) سنوات 8( 2015مقارنة 

ة  الذ تم في أوت  ومة األمر ضمان من الح ل من  اإلصدار   2016ذلك  أساسا إلى 
سنوات،   5ولم تتجاوز مدتهما  2017واإلصدار الخاص القطر الذ تم في أفرل 

فر  اشر الذ تم في ف  7ته ولم تتجاوز مد 2017اإلضافة إلى اإلصدار الرقاعي الم
م . سنوات ة  إلى تراجع  الترق ة العالم رجع تقلص مدة اإلصدار على األسواق المال و

األسواق إلقراضها على  نها من استقطاب المستثمرن  حول دون تم اد لتونس والذ  الس
ل   .المد الطو

  :معدل مدة إعادة التسعير: 4.2.0.5المؤشر   
ان مقدرا في  2017نوات سنة س 5لم يتجاوز معدل مدة إعادة التسعير  سنة مما  أ أقل 

ة التكميلي لسنة  رجع  ذلك إلى  زادة حجم الدين الخارجي بنسب فائدة  2017قانون المال و
 % 26.5حيث بلغت(متغيرة والدين الداخلي ذات نسب فائدة متغيرة على المد المتوس 

ات ن والمتمثلة أساسا في إيداعات الخ) من حجم الدين الداخلي زنة وتوظيف أرصدة حسا
ات البرد التونسي رر وحسا   .م

  
ة لسندات الدولة:  3.0.5الهدف  - ر السوق المحل   :تطو

م الهدف -   :تقد
ة لسندات الدولة   ساهم  ر السوق المحل ات  فيتطو ة حاج الت الالزمة لتغط توفير التمو

ار المخاطر ذات  اعت ة من موارد االقتراض وتفاد اللجوء إلى االقتراض الخارجي  الميزان
    .العالقة



 

 114 

الهدف س األداء الخاصة    :3.0.5الهدف  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  

عدد  ة مقارنة  مناقصات إضاف
سمبر  المناقصات المقدرة حيث تم إصدار رقاع خزنة القابلة للتنظير نصف شهرة في د

ة في نفس الشهر بهدف  مناقصات رقاع خزنة قصيرة المد متتال

0
10
20
30
40
50
60

:1.3.0.5المؤشر 
عدد المناقصات في 

السنة
:2.3.0.5المؤشر   

حجم التداول في 
السوق الثانوية

نسبة 
االنجازات 
مقارنة 

  بالتقديرات 
2017 

)2)/(1( 

انجازات 
2017  

 )2( 
تقديرات 

2017  
  )التكميلي (

)1( 

تقديرات 
2017  

األصل.
  )ي

112% 28 25 48  

90.9  %  25.4  28  30  

100%  8  8  7  

  
الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

ة لسندات الدولة ر السوق المحل تطو

  :لنتائج
  :عدد المناقصات في السنة:
عدد  3أ انجاز  2017لهذا المؤشر سنة   ة مقارنة  مناقصات إضاف

سمبر  المناقصات المقدرة حيث تم إصدار رقاع خزنة القابلة للتنظير نصف شهرة في د
ة في نفس 3ما تم انجاز  مناقصات رقاع خزنة قصيرة المد متتال

المؤشر   
حجم التداول في 

السوق الثانوية
:3.3.0.5المؤشر   

عدد النقاط على 
منحني نس الفائدة

تقديرات 
2017

.م.ق(
ي

 نسبة
االنجازات 
مقارنة 

بالتقديرات 
2016 

  انجازات
تقديرات  2016 

وحدة  2016
 المؤشر

48   مناقصة 25 23 92%

30  132.5 %  26.5  20  %  

7   نقطة  9  9  100%

الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

لنتائجاتحليل  -
:1.3.0.5المؤشر 

% 112تم انجاز 
سمبر  المناقصات المقدرة حيث تم إصدار رقاع خزنة القابلة للتنظير نصف شهرة في د

ما تم انجاز  2017

Colonne1
2017إنجازات 
2017تقديرات 

وحدة 
المؤشر

مؤشرات 
 قيس األداء

الهدف 
5 -.

3.0:
  

تطوير السوق المحلية لسندات الدولة
  

مناقصة  
المؤشر 
1.3.0.5:  
عدد 

المناقصات 
 في السنة

%
المؤشر   

2.3.0.5:  
حجم التداول 
في السوق 

  الثانوية

نقطة
المؤشر   

3.3.0.5:  
عدد النقاط 
على منحني 
  نس الفائدة
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ة نفقات الدولة في موفى سنة  ة لتغط والحد من  2017تعبئة موارد اقتراض داخل
 .الضغوطات على سيولة الخزنة

ة:  2.3.0.5المؤشر    :حجم التداول في السوق الثانو
ة انجاز بـ  حجم تداول  %90.9حق هذا المؤشر نس قه  عيدا عن المأمول تحق قى  لكنه ي

ظل  ه أطراف عديدة و ة لرقاع الخزنة خاصة وأن هذا المؤشر تتدخل ف في السوق الثانو
ة  ة التونس ما أن السوق الثانو ا  أداء اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي نسب

  . تعاني من صغر حجمها وقلة نشاطها عموما
ة لرقاع  إال السوق الثانو الغ المتداولة  س من خالل ارتفاع الم أن أداء برنامج الدين ينع

ات التداول ) م د 3250.3م د مقارنة بـ  3421.6( 2017الخزنة سنة  عن طر تفعيل أل
ات إعادة الشراء  ة في عمل نت من تسجيل المشار ة لرقاع الخزنة التي م في السوق الثانو

  .2017د سنة .م 832.9مبلغ 
  :عدد النقا على منحني نسب الفائدة: 3.4.0.5المؤشر 

ة انجاز  نقا على منحني نسب الفائدة التي  8إرساء  أ، %100حق هذا المؤشر نس
س مدة  سداد خطو رقاع الخزنة التي تم إصدارها سنة  والتي تراوحت بين  2017تع

 .سنة 15سنتين  و
ة لتحسي -4   : ن األداءالتوجهات المستقبل

عد  ه  ة والتصرف ف الد التونس عتبر الدين العمومي عامل أساسي في االقتصاد الكلي لل
ار أن الهدف األول منه هو دفع  اعت ح عبئا  ص ي ال  ص من التداين  ضرورا للتقل

نتعش االقتصاد ة النمو و   . االستثمار العمومي ثم االستثمار الخاص حتى ترتفع نس
ل المصالح ولذلك فان تن فيذ برنامج الدين العمومي على أكمل وجه يتطلب التنسي مع 

ة الدين العمومي وضمان استدامته م في نس سي وهو التح حق هدفه الرئ   . المتدخلة حتى 
لي  يز عليها وهي إرساء إطار اقتصاد  وفي هذا اإلطار من أهم النقائص التي يجب التر

ع المتغيرات المؤثرة  وتقديراتها على المد المتوس وخاصة إطار النفقات شمل جم
ومة  س التوجهات العامة للح ة تع غة رسم ون له ص المتوس المد الذ يجب أن 

املة حق  أهدافه  ن أن يتحسن أداء برنامج الدين العمومي و م نه تم أخاصة و  وعلى إثره 
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ة الدين العمومي  2016سنة  قة إلستراتيج م في مخاطره ثم تم  إعداد أول وث ة التح غ
  .2017تحيينها سنة 

ومة  وفي هذا اإلطار تعتزم اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي تنفيذ قرار الح
البرنامج الوطني لإلصالحات  الة تونس للخزنة التي تم إدراجها  الرامي إلى إرساء و

هدف تحسين قدرات إطاراتها وتعزز  2020- 2016 ة مع البنك و ها تتواصل المعونة الفن
ن هذه المعونة  2014الدولي التي بدأت سنة  لتحسين التصرف في الدين العمومي وستم

ة المزمع  من تحسين تنفيذ مؤشرات برنامج الدين العمومي وتحقي أهدافه عبر األنشطة التال
ام بها   :الق
   ة الدين العمومي قة إستراتيج التي تم إعدادها في موفى التأشير على تحيين وث

 .ونشرها 2017سنة 
  العمل على تفعيل مقترحات خبير صندوق النقد الدولي اثر زارة العمل التي قام بها

حول التصرف في سيولة الخزنة وذلك  من خالل  تنفيذ برنامج العمل  2017
الذ يتضمن العديد من المحاور أهمها إرساء الحساب الوحيد للخزنة وٕاحداث 

عة سيولة الخزنةل متا  .جنة تعنى 
  العمل مع خبراء من البنك الدولي إلرساء إطار قانوني للدين المضمون. 
 ال العمل  ةلمنظومة االالبدء  مناقصات رقاع الخزنة لتأمين  كترون الخاصة 

 .وشفافيتها  سرعتها
   العمل على احتساب وتوظيف عمولة مخاطر الصرف وف األنموذج الذ تم

ومة  ه معإعداد ة الممولة من طرف الح خبراء البنك الدولي ضمن المعونة الفن
سرة  .السو
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ادة والمساندةبرنامج   الق
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ة تم تعيين  ادة السيد عبد الرحمان الخشتالي، الكاتب العام لوزارة المال س برنامج الق ورئ
 .وذلك خلفا للسيد الهاد دم 2017أفرل  11منذ  والمساندة

 
م العام للبرنامج .1   :التقد
ة  برنامجضم  ات ة البرامج العمل ق ادة والمساندة وظائف تتعل بإسداء خدمات ومساندة ل الق

ضطلع هذا البرنامج بتأمين وظائف دعم  ادة، حيث  الق للمهمة إلى جانب وظائف تتعل 
ع البرامج والتي تتضمن جملة األنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير الوزارة المتمثلة  ة لجم أفق

ةأساسا في أنشطة م التصرف في الميزان شرة وأنشطة  متعلقة  الموارد ال   .تعلقة 
قوم ما يخص وظائف الدعم  ادة والمساندة  ف ات لمختلف البرامج توفير اإلببرنامج الق نتدا
مرورا ) من مرحلة اإلنتداب إلى مرحلة اإلحالة على التقاعد(والتصّرف اإلدار في األعوان 
ن وذلك من خالل ما تؤم ة في هذا المجالالتكو ة للمال إضافة إلى  هذا، نه المدرسة الوطن

الجانب  توفير الّدعم الماد واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمين الخدمات المتعّلقة 
ة وٕانجاز المشارع البناءات الجديدة وأشغال التهيئة  المالي في تنفيذ الميزان المتعلقة 

رتكز ذلك أساسا على انة، و   :والص
  ،اكل ات مختلف اله ار حاج عين االعت أخذ  ة الوزارة    إعداد مشروع ميزان
   البناءات الجديدة وأشغال التهيئة ة والمشارع المتعلقة  إنجاز الشراءات العموم

انة،   والص
  ،عة للوزارة ة التا زة والجهو اكل المر ة لمختلف اله  توفير الموارد المال
   زة اكل المر عة لله ارات ومختلف التجهيزات والمعدات التا عة أسطول الس متا

 .للوزارة
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ات  ادة والمساندة تتمثل أساسا في عمل ادة فإن مهام برنامج الق مجال الق ما يتعل  أما ف
عا  م وغيره من األنشطة، وفي هذا اإلطار وت عة واإلشراف والتخط والدراسات والتق المتا
افحة الفساد تم التوجه إلى ض هدف يتعل  مة وم ة للحو ة التوجهات اإلستراتيج ألولو

ة والتدقيب ة في مجال الرقا ة العامة للمال فة حيث  تحسين قدرة أداء هيئة الرقا تلعب وظ
ا في المحافظة على سالمة التصرف في  ة في مجال التصرف العمومي دورا أساس الرقا

ةاألموال العموم  .ة وفي حسن توظيف موارد الميزان
ال .2 ة الخاصة  م عام لإلنجازات اإلستراتيج  :رنامجبتقد

ة الجوانب  ة المتعلقة بونظرا ألهم تأمين حسن سير مختلف أنشطة البرامج األخر ومواك
ة ادين التقن ة إلى تحسين األداء في الم ارتكزت خّطة البرنامج على تحسين  ،الجهود الرام

ن إطارات وأعوان مختلف البرامج في مختلف المجاالت  ة التأطير والتحفيز عبر دعم تكو نس
ة العمل اإلدار والرقي بجودته    .للرفع من مردود

عا لذلك   (logigrammes) ةالمنطق اتعتماد المخططمواصلة إ  2017سنة  تم خاللوت
ح و  إلىهدف تي تال وذلك من خالل تحديد  اتالترقو  اتنتداتحديد مسارات اإلتوض

عة ، إلى جانب إعتماد متدخلينللنجاز وتحديد لإلض روزنامة اإلجراءات و  ادة لمتا لوحة ق
ات على المد المتوس والتي  ات مختلف برامج الوزارة من انتدا نحاج من تضمين  تم

ات على سند وحيد وهو ما ي ة المناقشة وتحيين اإلّسر عمختلف المعط ات مل نتدا
ز والجهو واإل اكل التعيين على المستو المر ة وه   .ختصاصات المطلو

 
افة  على 2017تّمت مواصلة العمل خالل سنة  ما إعداد دليل اإلجراءات الخاص 

افة األطراف المتداخلة  شرة وذلك بتشرك  التصرف في الموارد ال المجاالت المتعّلقة 
يل فرق عمل حسب االختصاص أو مجال التدخل وزارةال ، حيث تّم في هذا اإلطار تش
ة( ف ات في الخط الوظ ة، إحالة على التقاعد، إلحاق، تأديب، تسم وذلك ...) انتداب، ترق

شرة ما تّم في نفس هذا اإلطار . بإشراف وتأطير اإلدارة العامة للتصرف في الموارد ال
ا ضطلع بها طاقات المهام غة مواصلة العمل على ص قصد ض مختلف األنشطة التي 

ع شرة جم التصرف في الموارد ال لفين    .األعوان الم
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ستي والماد  أما م الدعم اللوج ما يتعل بتقد ادة والمساندة مهمةالبرامج لف ، فإن برنامج الق
ة وهو ما يؤد إ قوم  عة بتوفير المعدات والتجهيزات والموارد المال ام تنفيذ ومتا لى إح

ر أساليب العمل  ن من تطو م ضمن حسن سير العمل اإلدار وهو ما  ة المهمة و ميزان
مة  اد الحو ة في اإلجراءات وحسن تطبي القانون وتكرس م اإلدار وضمان الشفاف
ات مختلف ار حاج عين االعت أخذ  ة الوزارة   الرشيدة وذلك من خالل إعداد مشروع ميزان

البناءات الجديدة وأشغال التهيئة  ة والمشارع المتعلقة  اكل وٕانجاز الشراءات العموم اله
عة للوزارة  ة التا زة والجهو اكل المر ة لمختلف اله انة إلى جانب توفير الموارد المال والص

زة للوزارة اكل المر عة لله ارات ومختلف التجهيزات والمعدات التا عة أسطول الس   .ومتا
 
مفي إطار الو  مومة وضمان النفقات مسارات في تح ة د ، تمت فيها التصرف وحسن الميزان

يز  مواصلة أعمال ةمنظومة تر ة الداخل ة المعدلة حيث تمت مواصلة إنجاز  الرقا والرقا
ة وذلك قصد  ة إلجراءات تنفيذ نفقات العنوان األول والثاني من الميزان المخططات المنطق
ة الوزارة وتحديد  التصرف المالي لميزان ح وتوحيد مختلف اإلجراءات المتعلقة  مزد توض

مختلف المسارات إلى جانب إعداد دليل إجراءات الشراءات خارج  المخاطر المتعلقة 
سطة  ة وف اإلجراءات الم ة ومشروع دليل إجراءات الصفقات العموم الصفقات العموم

ات ح المهام وتحديد المسؤول عض المصالح في إطار توض طاقات وصف المهام ل   .وٕاعداد 
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ة البرنامج لسنة .3   :2017 نتائج األداء وتنفيذ ميزان
عة: 3.1 ة البرنامج متا    :تنفيذ ميزان

ادة والمساندة لسنة :1جدول ة برنامج الق التقديرات 2017تنفيذ ميزان   مقارنة 
عة النفقة  ع حسب طب   )الدفع عإ(التوز

 ألف دينار: الوحدة  

ان النفقات    ب
 2017تقديرات   

 )م األصلي.ق(
تقديرات   

م .ق( 2017
 )1) (التكميلي

 2017إنجازات 
)2( 

التقديرات   اإلنجاز مقارنة 
-)2(المبلغ 
)1( 

ة اإلنجاز   %نس
)2)/(1( 

 68 8976- 19715 28291   28251 نفقات التصرف
 83 3101- 15740 18841 18801 تأجير عمومي
 86 460- 3180 3240   3240 وسائل المصالح
 13 5415- 795 6210 6210 تدخل عمومي

ة  103 2118 81231 79113 102613 نفقات تنم
اشرة  445 2118 2731 613 613 إستثمارات م

ة  445 2118 2731 613 613 على الميزان
ة            على القروض الخارج

            
ل عمومي  100 0 78500 78500 102000 تمو

ة  100 0 78500 78500 102000 على الميزان
ة            على القروض الخارج

نةصنادي             الخز
 94 6858- 100946 107404 130864 المجموع العام

ة للمؤسسات*  ار الموارد الذات  دون إعت
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ة سنة    2017مقارنة بين تقديرات وٕانجازات ميزان
  

  

ة من خالل  شّرة من أهّم محاور التنم عتبر تحسين التصّرف في الموارد ال
ة لمساندة  يزة األساس عتبر الر ل األمثل حيث  الش فه  شر وتوظ اإلستثمار في العنصر ال
رة من ذو الكفاءة الالزمة وذلك 

شرة  التصرف في الموارد ال ات الراهنة المتعلقة  ال ص اإلش ن هذا الهدف من تشخ م ما 
قا لما تّمت  ات ط ات والترق آجال إنجاز الخط المخصصة لالنتدا خاصة منها ما يتعل 
ما يتماشى مع  ات  ة وحسن ض التقديرات والحاج ة المعن ة السنة المال ميزان

حوصل جملة التقديرات واإلنجازات المسجلة خالل سنتي  ما يلي جدول                  2017- 2016وف
شرة   ":تصرف في الموارد ال

التدخل 
العمومي

االستثمارات 
المباشرة

التمويل 
العمومي

) (1(

اني عدد  ة سنة  1رسم ب مقارنة بين تقديرات وٕانجازات ميزان
عة النفقة  ع حسب طب   )إ الدفع(التوز

م لنتائج األداء  :وتحليلها تقد
ة شّر   :تحسين التصّرف في الموارد ال

ة من خالل  شّرة من أهّم محاور التنم عتبر تحسين التصّرف في الموارد ال
ة لمساندة  يزة األساس عتبر الر ل األمثل حيث  الش فه  شر وتوظ اإلستثمار في العنصر ال

ش رة من ذو الكفاءة الالزمة وذلك برامج المهمة في تحقي أهدافها عبر توفير الموارد ال
ة الدولة مثله ذلك من ضغ على ميزان   .الرغم مما 

شرة  التصرف في الموارد ال ات الراهنة المتعلقة  ال ص اإلش ن هذا الهدف من تشخ م ما 
قا لما تّمت  ات ط ات والترق آجال إنجاز الخط المخصصة لالنتدا خاصة منها ما يتعل 
ما يتماشى مع  ات  ة وحسن ض التقديرات والحاج ة المعن ة السنة المال ميزان

ة على المد المتوس   .قواعد برمجة الميزان
حوصل جملة التقديرات واإلنجازات المسجلة خالل سنتي  ما يلي جدول  وف

شرةتحسين ال: "وذلك بخصوص المؤشرات الثالث المتعلقة بهدف تصرف في الموارد ال

التأجير 
العمومي

وسائل 
المصالح 

التدخل 
العمومي

) (تكميلي. م.ق( 2017تقديرات  )2( 2017إنجازات 

اني عدد  رسم ب

م لنتائج األداء: 2.3 تقد
ة :1.0.6الهدف  شّر تحسين التصّرف في الموارد ال

م الهدف   ة من خالل  :تقد شّرة من أهّم محاور التنم عتبر تحسين التصّرف في الموارد ال
ة لمساندة  يزة األساس عتبر الر ل األمثل حيث  الش فه  شر وتوظ اإلستثمار في العنصر ال

ش برامج المهمة في تحقي أهدافها عبر توفير الموارد ال
ة الدولة مثله ذلك من ضغ على ميزان الرغم مما 

شرة  التصرف في الموارد ال ات الراهنة المتعلقة  ال ص اإلش ن هذا الهدف من تشخ م ما 
قا لما تّمت  ات ط ات والترق آجال إنجاز الخط المخصصة لالنتدا خاصة منها ما يتعل 

ما يتماشى مع برمجته  ات  ة وحسن ض التقديرات والحاج ة المعن ة السنة المال ميزان
ة على المد المتوس قواعد برمجة الميزان

حوصل جملة التقديرات واإلنجازات المسجلة خالل سنتي  ما يلي جدول  وف
وذلك بخصوص المؤشرات الثالث المتعلقة بهدف

  
  
  
  

01000020000300004000050000600007000080000
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ة شّر   تحسين التصّرف في الموارد ال

س األداء الخاصة   تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة شّر   2017لسنة  تحسين التصّرف في الموارد ال

 
                                                 
ات حيث إقتصرت الخط المخصصة لإلنتداب على خرجي مدارس  اسة الحد من اإلنتدا قا لس تطب

وهو ما أثر  2016حيث تم تدارك التأخير الحاصل في إنجاز الخطط المخصصة للترقية بعنوان سنة 

0
50

100
150
200

1المؤشر

 )م األصلي
2017تقديرات   

)م التكميلي.ق(  
)1(  

 إنجازات
2017  

)2( 

ة اإلنجازات مقارنة  نس
القديرات  لسنة  

2017  
%  

)2)/(1( 

90 100 100 

30 0 0 

70 282 85 

ة :1.0.6الهدف   :5جدول عدد  شّر تحسين التصّرف في الموارد ال

اني عدد    :5رسم ب
س األداء الخاصةمقارنة بين  تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

ة :1.0.6الهدف  شّر تحسين التصّرف في الموارد ال
 

 

 
 

ع خالل سنة  الرف ة  2017تم تحيين هذا المؤشر  ات حيث إقتصرت الخط المخصصة لإلنتداب على خرجي مدارس  %100إلى  %65من نس اسة الحد من اإلنتدا قا لس تطب
النقصان خالل سنة  ة  2017تم تحيين هذا المؤشر  حيث تم تدارك التأخير الحاصل في إنجاز الخطط المخصصة للترقية بعنوان سنة  %10إلى  %30من نس

   .2017سلبا على إنجاز الخطط المخصصة للترقية بعنوان سنة 

المؤشر 2المؤشر 3المؤشر

 وحدة
 المؤشر

تقديرات 
2016 

إنجازات 
2016 

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
2016لسنة    

تقديرات 
2017 

م األصلي.ق(

% 100 82.6 82.6 190 

% 30 0 0 230 

% 83.5 42.66 54.16 70 

   

  

الهدف  

ع خالل سنة   1 الرف تم تحيين هذا المؤشر 
ن    .التكو

النقصان خالل سنة  2 تم تحيين هذا المؤشر 
سلبا على إنجاز الخطط المخصصة للترقية بعنوان سنة 

  

الهدف 
1.0.6

 :
تحسين التصرف في الموارد الشرة

 

س األداء  مؤشرات ق

ة : 1.1.0.6المؤشر  نس
انجاز الخط المخصصة 

  لالنتداب في اآلجال 
ة  : 2.1.0.6المؤشر نس

انجاز الخط المخّصصة 
ة في اآلجال   للترق

ة  : 3.1.0.6المؤشر نس
ن السنو  انجاز مخط التكو

ة   لفائدة أعوان وزارة المال
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   :تحليل النتائج
ة :1.0.6الهدف  شر ة إنجاز الخط المخصصة لالنتداب في اآلجال :  1.1.0.6المؤشر   :تحسين التصرف في الموارد ال ة من (نس ة الثان السداس

ة السنة ة المعن   :)المال
ة إنجاز تقّدر بـ  ة إنجاز الخط %  97.8تّم تسجيل نس التوقعات المتعلقة بنس مقارنة 

عنوان سنة المخصصة لإل حيث أّن العدد الجملي للخط المخصصة  2017نتداب 
عنوان سنة لإل ة  مقتضى قانون المال ات المرخص فيها  خّطة أنجز  45ساو  2017نتدا

ما يليخ 44منها  ن موّزعة بين األصناف   :ّطة تهّم مجملها خرجي مدارس التكو
ة لإلدارة - المدرسة الوطن ا  خط تّم تسديدها عن طر  5: خرجي المرحلة العل

عنوان سنة  اشر    .2017التعيين الم
الجزائر - ائي  ي والج   15: خرجي معهد االقتصاد الجمر
ة للمغرب العر  - ل التنم    24: يخرجي معهد تمو
ة في اآلجال :  2.1.0.6المؤشر ة إنجاز الخط المخصصة للترق ة من السنة (نس ة الثان السداس

ة ة المعن   :)المال
ة إنجازات تقّدر بــ التوقعات المتعلقة بإنجاز الخط المخصصة  %0تّم تسجيل نس مقارنة 
ة لسنة  النس ة في اآلجال  اب يرجع ذلك   %30والتي تبلغ  2017للترق األساس إلى األس

ة   :التال
ه تغيير وزر اإلشراف الممضي على قرارات فتح   - ومات المترتب عل تواتر الح

ة ة للترق م المناظرات الداخل   ،وتنظ
التالي فإنه لم  - ة و ة للترق فتح المناظرات الداخل طول آجال نشر القرارات المتعلقة 

ة سنة  2016سنة يتسنى لنا فتح هذه المناظرات إال في أواخر  دا  ،2017و
عادل إ - ما  ا والتي تقّدر  ة المفتوحة سنو ة للترق  30رتفاع عدد المناظرات الداخل

لفين بإنجاز  ا مقابل نقص في عدد األعوان الم ة سنو ة للترق مناظرة داخل
 ،األشغال المتعّلقة بهذه المناظرات

عنوان سنة الخط المخصصة للتر  مواصلة إنجاز 2017تّم خالل سنة  - ة  ق
2016،  
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ة  - اكل المعن ادل المعلومات بين مختلف اله ة على مستو التنسي وت صعو
ة خاصة في مرحلة فرز ودراسة ملفات  شرة لوزارة المال التصرف في الموارد ال

    .الترّشح
ة: 3.1.0.6المؤشر  ن السنو لفائدة أعوان وزارة المال ة إنجاز مخط التكو   :نس
عنوان سنة  في إطار ة 2017إعداد المشروع السنو للقدرة على األداء  ، تّم ض النس

ن السنو لسنة التقديرة إل وفي المقابل تّم  % 70في حدود   2017نجاز مخط التكو
ة  ن السنو في حدود إتسجيل نس التالي فإّن اإلنجاز  % 85نجاز فعلي لمخط التكو و

األساس إلى ما يلي 15 حولي قد فاق التقديرات الفعلي عود ذلك    :نقطة و
ة اعداد مخط  - مناس ة  أكثر دقة وواقع ن  ات التكو ض تقديرات حاج

ن السنو لسنة   ، 2017التكو
ة على المستو الجهو قصد مزد تشرك  - ن م العديد من الدورات التكو تنظ

ة ة لوزارة المال المصالح الجهو وتوفير فضاءات  اإلطارات واالعوان العاملين 
ة المنظمة من قبل المدرسة وذلك  ن ة الحتضان األنشطة التكو ن جهو تكو
ن المستمر الحتضان  ة والتكو ة للتر ات شراكة مع المراكز الجهو بإبرام اتفاق

الجهات، ة  ن ات التكو  الملق
ة  - نت مصالح المدرسة من االستجا ات جديدة م انتدا شرة  م الموارد ال تدع

ةلجم عة لوزارة المال اكل التا ات اله  .ع حاج
 

ةتحسين التصّرف في  :2.0.6الهدف  ة وزارة المال   :ميزان
م الهدف ة"يندرج هدف  :تقد ة وزارة المال يز " تحسين التصرف في ميزان اسة تر ضمن س

مة الرشيدة اد الحو ة الوزارة م ار  في التصرف في ميزان عين االعت أخذ  مجموعة والذ 
ل اإلدار  المح الداخلي والخارجي لله ات والعوامل الخاصة  ، التي تؤد إلى المعط

اد  تحسين الخدمات المسداة في اآلجال لفائدة مختلف مصالح الوزارة من خالل إرساء م
ة والتجهيزات والمعدات المتوفرة م وحسن إستغالل الموارد المال   .التصرف السل

ة ولتحقي الهدف ور تم تحديد المؤشرات التال   : المذ
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ض االعتماداتو آجال فتح وٕاحالة  .1  .تفو
ة .2  .أجال تنفيذ الشراءات خارج إطار الصفقات العموم
اللوازم .3 زة للتزود  اكل المر ات اله ة لطل ة االستجا   .نس
ة تنفيذ  .4 غة الوزارة) دراسة وانجاز(نس  .مشارع البناءات ذات الص

  
  : 5جدول 

ة :2.0.6 الهدف ة وزارة المال    تحسين التصرف في ميزان

الهدف 
:

2.0.6
  

تحسين التصرف في ميزانة وزارة المالة
  

س األداء   تقديرات  وحدة المؤشر  مؤشرات ق
2016  

  إنجازات
2016  

ة اإلنجازات  نس
مقارنة 

لسنة  التقديرات
2016  

  تقديرات
2017  

  )م األصلي.ق(

  تقديرات
2017  

  )م التكميلي.ق(
)1(  

  إنجازات
2017  

)2(  

ة اإلنجازات  نس
مقارنة 

  2017التقديرات
)2)/(1(  

آجال فتح : 1.2.0.6المؤشر 
ضو   %104 11,5 12 12  122%  11.5 14 يوم االعتمادات ٕاحالة وتفو

آجال : 2.2.0.6المؤشر 
تنفيذ الشراءات خارج إطار 

ة   الصفقات العموم
 %94 85 80 80  -  - - يوم

ة  :3.2.0.6المؤشر  نس
ة ات التزود  االستجا لطل

اللوازم ة  ز اكل المر   لله
% 89 87  %98  90 91 88 97% 

ة : 4.2.0.6المؤشر  نس
ع)دراسة وانجاز(تنفيذ   مشار

ة غة الوزار  البناءات ذات الص
% 86 87  %101  90  90  95 105% 
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  2017األداء لسنة 
ة ة وزارة المال   2017لسنة  تحسين التصرف في ميزان

  

ض اإلعتمادات  :آجال فتح وٕاحالة أو تفو
يوما  11.5أ  2016على ما حققه خالل سنة 

عنوان نفس السنة  مشروع القدرة على األداء  ) يوما 12(مبرمج 
عود ذلك لحرص  حققت هذه الفترةما هومبرمجو
ة والتجهيزات والمعدات على  النظر لإلدارة العامة للشؤون المال اإلطارات الراجعة 
التسرع في طلب الوثائ تكميلّة أو  وذلك 

اإلضافة إلى اعتمادمختلف وسائل االتصال ة، هذا  داتاإلضاف هاتف، فاكس، (المؤ
صا بـ  ) يوما 0.5(شهدت آجالفتح االعتمادات تقل

عود ذلك إلى حرص الهيئة العاّمة للتصّرف  و
مزد التنسي مع مصالح  ص في هذه اآلجال وذلك  في ميزانّة الّدولة في التقل

0

50

100

150

200

1المؤشر 

اني عدد     :5رسم ب
س  األداء لسنة مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

الهدف  ة :2.0.6الخاصة  ة وزارة المال تحسين التصرف في ميزان
  

  
  

ض اإلعتمادات :1.2.0.6 آجال فتح وٕاحالة أو تفو
على ما حققه خالل سنة  2017حاف هذا المؤشر خالل سنة 

عنوان نفس السنة أبرزنجاعة أفضل مما هو  مشروع القدرة على األداء  مبرمج 
:  

ة آلجال دراسة المطالب عود ذلك لحرص : النس حققت هذه الفترةما هومبرمجو
ة والتجهيزات والمعدات على  النظر لإلدارة العامة للشؤون المال اإلطارات الراجعة 

التسرع في طلب الوثائ تكميلّة أو  التسرع فيإجراءات فتح االعتمادات وذلك 
اإلضافة إلى اعتمادمختلف وسائل االتصال ة، هذا  داتاإلضاف المؤ

ة...)   .لضمان سرعة اإلجا
ة آلجال فتح االعتمادات صا بـ : النس شهدت آجالفتح االعتمادات تقل

المّدة المبرمجة لسنة  عود ذلك إلى حرص الهيئة العاّمة للتصّرف  ،2017مقارنة  و
مزد التنسي مع مصالح  ص في هذه اآلجال وذلك  في ميزانّة الّدولة في التقل

ة والتجهيزات والمعدات  .اإلدارة العامة للشؤون المال

2المؤشر  3المؤشر  4المؤشر 

2017
2017

الهدف   الخاصة 

  :الّنتائجتحليل  
1.2.0.6المؤشر -

حاف هذا المؤشر خالل سنة 
أبرزنجاعة أفضل مما هو 

ما يلي فسر ذلك  :و
ة آلجال دراسة المطالب -  النس

ة والتجهيزات والمعدات على  النظر لإلدارة العامة للشؤون المال اإلطارات الراجعة 
التسرع فيإجراءات فتح االعتمادات

اإلضافة إلى اعتمادمختلف وسائل االتصال ة، هذا  داتاإلضاف المؤ
...) أنترنات

ة آلجال فتح االعتمادات -  النس
المّدة المبرمجة لسنة  مقارنة 

مزد التنسي مع مصالح  ص في هذه اآلجال وذلك  في ميزانّة الّدولة في التقل
ة والتجهيزات والمعدات اإلدارة العامة للشؤون المال

2017إنجازات 
2017تقديرات 



 

 128 

ة: 2.2.0.6المؤشر -   :آجال تنفيذ الشراءات العموم
ة  زة خالل تم إنجاز الشراءات خارج إطار الصفقات العموم اكل المر اله يوما  85المتعقلة 

ام مقارنة بتقديرات سنة  5أ بزادة بـ عود ذلك إلى وجود  80و المقدرة بـ 2017أ يوما و 
العديد من المتدخلين في مسار إنجاز هذا النوع من الشراءات الذ يبدأ من مرحلة إعداد 

  .راس الشرو لينتهي في مرحلة االستالم
اإلضافة ورة من بينها  وهذا  ع في اآلجال المذ ة في الترف عض العوامل الخارج إلى تدخل 

م فيها صعب التح م من قبل المزود والتي  ة التسل  .التأخير في عمل
ة وللتجهيزات والمعدات إلى تحديد مختلف  وقد سعت مصالح اإلدارة العامة للشؤون المال

التأخير في ات لتفاد  المتدخلين وض المخاطر المتعلقة  عض المراحل وٕاصدار توص
ة  الشراءات خارج إطار الصفقات العموم ة من إعداد دليل إجراءات خاص  وقوعها بدا

طاقة تحديد ووصف المهام   .وصوال إلى 
اللوازم: 3.2.0.6رالمؤش - ة للتزود  ز اكل المر ات اله ة لطل ة االستجا  :نس

ة على  اللوازم خالل سنة  %88تمت االستجا ات التزود  ة  2017من طل أ أن نس
التقديرات  2016المقارنة سنة  %1شهدت تطورا بـ مقارنة    90المحددة بـ 2017غير أنه و

فسر ذلك بـ  % ة لم تحق المطلوب و   :فإن النس
ة االستالم لإلقتناءات  - المخزون وذلك للتأخير في عمل ة  عدم توفر اللوازم المطلو

ة وأثاث اإلدارة ال التجهيزات والمعدات اإلعالم منجزة مع المزودين وخاصة أساسا 
مها خالل سنة  2017المنجزة خالل سنة   .2018إال انه تم تسل

ة المبرمجة لكل برنامج التي  - يتم إسناد التجهيزات والمعدات اإلدارة حسب الميزان
التالي تتم عمل ات البرامج و ار حاج عين االعت ات تأخذ  ات التوزع حسب الحاج

ة  الميزان ة وتأثيث اإلدارة(المبرمجة  ة للتجهيزات والمعدات اإلعالم س ) النس ول
ة والخاصة ات التزود التي يتم اللجوء إليها في الحاالت االستثنائ  .مقتضى طل
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ة تنفيذ : 4.2.0.6المؤشر - ة ) دراسة وٕانجاز(نس غة الوزار ع ذات الص المشار
ع التهيئة في اآلجال البناءات الجديدة ومشار   :المتعلقة 

ة  التقديرات المحددة بـ 2017خالل سنة  %95حق هذا المؤشر نس لنفس %90 مقارنة 
عود ذلك إلى   :السنة و

ات وذلك بإعداد رزنامة تنقالت شهرة إلى  - اإلدارة العامة للبنا م العمل  مزد تنظ
ة انجاز فاقت مختلف الجهات مما ساهم في  ة لمشارع %100تحقي نس النس

عة لمختلف البرامج، انة للمقرات التا   التهيئة والص
  .توفير الوثائ العقارة الالزمة قبل البرمجة لتجنب تعطيل الدراسات -

  
ة والتدقي :3.0.6الهدف  ة في مجال الرقا ة العامة للمال   تحسين قدرة أداء هيئة الرقا

م الهدف -   :تقد
ا في المحافظة على سالمة  تلعب ة في مجال التصرف العمومي دورا أساس فة الرقا وظ

ة ة وفي حسن توظيف موارد الميزان   .التصرف في األموال العموم
ة، في تحقي  اكل ومؤسسات وزارة المال ة، مع ه ة العامة للمال  أهموتساهم هيئة الرقا

ة التي قطاع  توجهات ة العموم الّتوازنات سالمة  علىص إلى الحفا الخصو ترمي المال
ة للدولة، وتحقي الّنجاعة ة والخارج ة الداخل ة على مستو توظيف المال موارد  والشفاف

ة  ة الميزان ة والجهو غة الوطن   .إستعمالها في إنجاز المشارع والبرامج ذات الص
ة في القطاع العمومي ر المنظومة الرقاب ، يندرج تطو ة أخر في إطار  ومن ناح

افحة الفساد و  ة لم ة الوطن ر اإلستراتيج مة الرشيدة وتطو ةالحو ة اإلدارة والمال   .الرقا
الّتالي تعمل هيئة  ا في أداء العمل الرقابي، و وفي هذا اإلطار، تعتبر الجودة عنصرا أساس

، ة والّتدقي ة للرقا ات الدول قا للمعايير والمرجع ة، ط ة العامة للمال على تحسين أدائها  الرقا
  .وطرق وٕاجراءات أعمالها

ات مختلف المصالح والجماعات  ة تصرف وحسا مراق ة  ة العاّمة للمال وتقوم هيئة الرقا
ة  ات والمجامع المهن ة والجمع ة أو ذات المساهمة العموم والمؤسسات والمنشآت العموم

اكل األخر  ات واله زة والتعاون ة المر ات التعاون اشرة أو غير  والشر صفة م التي تنتفع 
ة مساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات المحل اشرة    .م
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ا، إنجاز أكثر من  ب  65وتتولى الهيئة سنو ن تبو م ات، و ة وتدقي حسا مهمة مراق
اكل على النحو التالي عة المصالح واله ة حسب طب   :مهمات الرقا

ة، أو  - اكل تعمل تحت إشرافها،مهمات تخص مصالح وزارة المال  ه
حث تخص - ة مهمات تفقد و ة ومؤسسات عموم  إدارة أو غير إدارة، منشآت عموم
- ، اكل أخر حث تخص عدة إدارات وه م و  مهمات تفقد وتقي
ة - موارد خارج ات مشارع ممولة   .مهمات تدقي حسا

م إلى إعداد تقارر تتضمن جملة من المال ة والتقي حظات والنقائص وتفضي مهمات الرقا
ال،  ها مستق ة لتدار اكل المعن ستدعي مزد حرص المصالح واله التي تم تسجيلها، مما 

ة ام إنجاز البرامج والمشارع العموم ة المخصصة  قصد إح واإلستعمال األمثل للموارد المال
  .لها

التنسي مع وتنجز  قا للبرنامج السنو الذ تعده الهيئة  ة ط ا مهمات المراق الهيئة العل
ة المال لف  ه من طرف الوزر الم ة والمصادق عل ة اإلدارة والمال ن للوزر . للرقا م ما 

أذن عند االقتضاء ة أن  المال لف  البرنامج السنو  الم ة غير مدرجة  مهمات مراق ام  . الق
ة للمراجعة  قا للمعايير الدول ة ط   .والتدقيوتتولى الهيئة إنجاز المهمات الرقاب

ة حسب األهداف إلى تحسين قدرة أدائها في  ما تحرص في إطار التصرف في الميزان
ة والتدقي قتضي .مجال الّرقا ة  و ة والتدقي صلب هيئة الرقا اس تحسين أداء أعمال الرقا ق

ة اإلعتماد على مجموعة من المؤشرات القابلة لإلحتساب   .والّتحليل والدراسة العامة للمال
س األداء -  :مؤّشرات ق

ما يلي س األداء ف   : تتمثل مؤشرات ق
ة إنجاز البرنامج السنو لتدخل الهيئة: 1.3.0.6 -  .نس
ة: 2.3.0.6 - ة الهيئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو مسؤولين  نس إستجا

الدولة خارج إطار البرنامج السنو   .آخرن 
ة: 3.3.0.6 - ة ل نس ة التقارر النهائ موارد خارج ات المشارع الممولة  تدقي حسا

ات المرسلة إلى الممولين القروض  األجانب في اآلجال المنصوص عليها في إتفاق
ات  .واله
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ة والتدقي ة في مجال الرقا ة العامة للمال   تحسين قدرة أداء هيئة الرقا
تقديرات 
2017 
م 
  )األصلي

تقديرات 
م .ق( 2017
  )1) (التكميلي

إنجازات
2017 

)2(  

ة اإلنجازات  نس
التقديرات  مقارنة 

  2017لسنة 
%  

)2) /(1(  
  90  80,77 89,74  

  45 22  
 
  

49  

  80  54,76 68,45  

الهدف  س األداء الخاصة  تحسين قدرة أداء : 3.0.6مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة والتدقي ة في مجال الرقا ة العامة للمال    2017لسنة  هيئة الرقا

  
0

50
100
150
200

1مؤشر 

  :5جدول عدد 
ة والتدقي: 3.0.6 ة في مجال الرقا ة العامة للمال تحسين قدرة أداء هيئة الرقا

وحدة 
  المؤشر

تقديرات
2016  

إنجازات 
2016  

ة  نس
اإلنجازات 
مقارنة 

التقديرات 
  2016لسنة 

تقديرات 
2017

م .ق(
األصلي

ة إنجاز  نس
  البرنامج السنو لتدّخل الهيئة

ة  نس
 مائوّة

80 
  

68,97 86,21  90  

ة  ة إستجا نس
الهيئة إلنجاز مهمات تم طلبها من 
ن  قبل الوزراء أو مسؤولين آخر
  الدولة خارج إطار البرنامج السنو 

ة  نس
 مائوّة

50  40 80  45  

ر  ة التقار نس
ع  ات المشار ة لتدقي حسا النهائ
ة المرسلة إلى  موارد خارج الممولة 
الممول األجنبي في اآلجال 
ات  المنصوص عليها في إتفاق

ة  نس
 مائوّة

80  45,71 57,14  80  

  
اني عدد    :5رسم ب

الهدف  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة والتدقي ة في مجال الرقا ة العامة للمال هيئة الرقا

  

2مؤشر  3مؤشر

3.0.6الهدف 

الهدف 
3.0.6

 :
تحسين قدرة أداء هيئة 

الرقاة العامة للمالة في مجال الرقاة والتدقي
  

  

  
  

س األداء   مؤّشرات ق

ة إنجاز : 1.3.0.6المؤّشر  نس
البرنامج السنو لتدّخل الهيئة

ة : 2.3.0.6المؤّشر  ة إستجا نس
الهيئة إلنجاز مهمات تم طلبها من 
ن  قبل الوزراء أو مسؤولين آخر
الدولة خارج إطار البرنامج السنو 

ر : 3.3.0.6المؤّشر  ة التقار نس
ع  ات المشار ة لتدقي حسا النهائ
ة المرسلة إلى  موارد خارج الممولة 
الممول األجنبي في اآلجال 
ات  المنصوص عليها في إتفاق

  القروض

الهدف  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة والتدقي ة في مجال الرقا ة العامة للمال هيئة الرقا

  
 

  2017إنجازات
2017تقديرات
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  :تحليل النتائج
  

ة والتدقي: 3.0.6الهدف  ة في مجال الرقا ة العامة للمال  :تحسين قدرة أداء هيئة الرقا
ة إنجاز البرنامج السنو لتدّخل الهيئة: 1.3.0.6المؤّشر    :نس

عنوان سنة  ة لهذا المؤّشر  2017بلغت اإلنجازات   %90مقابل تقديرات بـ  %80,77النس
ة إنجاز تقدر بـ    .%89,74أ بنس

اب عديدة، من أبرزها اب تسجيل فارق بين اإلنجازات والتقديرات إلى أس   :وتعود أس
صفة مستعجلةإضطرار  - حث غير مبرمجة، و  الهيئة إلنجاز خالل السنة مهّمات تفقد و
 .شروع الهيئة في إنجاز مهّمات تفّقد معّمقة دون إستكمالها خالل نفس الّسنة -

قا وٕاعداد التقارر الخاصة  ورة سا ة والتدقي المذ وستعمل الهيئة على إتمام مهّمات المراق
  .بها

، يجدر التّ  ة أخر ار عند إحتساب المؤّشر من ناح عين اإلعت ير إلى أّنه وقع األخذ  ذ
مأمورة  2017للتقارر الصادرة خالل سنة  ة للمهّمات التي صدرت في شأنها أذون  النس

قة لسنة  . وتم الشروع في تنفيذها دون إستكمالها خالل نفس السنة 2017خالل السنة السا
عنوان ا وقد بلغ عدد التقارر قا الصادرة  ورة سا   .تقرر 17لمهمات المذ

عنوان سنة  ة إنجاز البرنامج السنو  ة أخر بلغت نس دون إحتساب ( 2017ومن ناح
مأمورة قبل سنة  مثلما يبرزه الجدول  %95 )2017المهمات التي صدرت في شأنها أذون 

  :الموالي
  

ة ة المراق   اإلنجازات  البرنامج السنو   نوع
)1(  

ة اإلنجاز   نس
حاث ة أو أ ة معمقة أو محور  %84,21  16  19  مراق

ة موارد خارج ع ممولة  ات مشار  %100  42  42  تدقي حسا
 %95,08  58  61  المجموع

ار )1( عين اإلعت مأموّرة الممضاة من قبل السيد تّم األخذ   .2017وزر المالّة سنة  لعدد األذون 
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قة أن مهمات  ات السا تبين من خالل المعط موارد و ات المشارع الممولة  تدقي حسا
ة تمثل حوالي    .من مجموع البرنامج السنو لتدخل الهيئة %69خارج

ة الهيئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو : 2.3.0.6المؤّشر    ة إستجا نس
الدولة خارج إطار البرنامج السنو  ن   :مسؤولين آخر

عنوان سنة    ة لهذا المؤشر  2017بلغت اإلنجازات  أ  %45مقابل تقديرات بـ  %22النس
ة إنجاز تقدر بـ    .%49بنس

،  4إنجاز  2017وقد تولت الهيئة سنة  البرنامج السنو حث غير مدرجة  ة و مهمات مراق
اكل ومصالح الدولة طلب من ه   .وذلك 

ات مهّمات  ة لعدد من العرائض وطل ن لها اإلستجا م نظرا لعدم علما أّن الهيئة ال 
 .اإلختصاص

  
موارد : 3.3.0.6المؤّشر  ع الممولة  ات المشار ة لتدقي حسا ر النهائ ة التقار نس

ات القروض  ة المرسلة إلى الممولين األجانب في اآلجال المنصوص عليها في إتفاق خارج
ات  :واله

عنوان سنة    ة لهذا المؤشر  2017بلغت اإلنجازات   %80رات بـ مقابل تقدي %54.76النس
ة إنجاز تقدر بـ    .%69أ بنس

ات المشارع المبرمجة يبلغ  ير أن عدد مهمات تدقي حسا جدر التذ مشروعا وقد تّم  59و
ات لفائدة  43التدقي في  سحو ام  قّة المهّمات نظرا لعدم الق مشروعا، ولم يتّم إنجاز 

  .الوحدات المتصّرفة في المشارعالمشارع المعنّة أو لعدم إعداد قوائم مالّة من طرف 
اب عديدة، من أبرزها اب تسجيل فارق بين اإلنجازات والتقديرات إلى أس   :وتعود أس

ة من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في المشارع  - إعداد وٕارسال القوائم المال
ة إلرسا عض الحاالت تجاوز اآلجال التعاقد صفة متأخرة، إذ تّم في  ل إلى الهيئة 

ات المشارع  .  تقارر تدقي حسا
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ة، ناتجة  - ة للمشارع الجهو النس ات أثناء أعمال التدقي الميداني، خاصة  وجود صعو
زة  ة على مستو الوحدة المر انات المحاسب ع الوثائ والب خاصة عن عدم تجم

ه ة الخاصة  عة إنجاز المشروع وٕاعداد القوائم المال متا لفة    .الم
عض طول آجا - ة لنتائج التدقي من طرف  ات على التقارر األول م اإلجا ل تقد

ورة  .المتصرفين على المشارع المذ
عنوان نفس  - ات مشارع لسنتين أو أكثر  عض الحاالت تدقي حسا توّلي الهيئة في 

ة  المهّمة نتيجة عدم إرسال الوحدات المشرفة على التصرف في المشارع للقوائم المال
 .   سنة األولى النطالق المشروعمنذ ال

  
ة لتحسين األداء -4   :التوجهات المستقبل

ة :1.0.3الهدف  شر  تحسين التصرف في الموارد ال
ة ات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج في النقا التال ال   :تتمثل أهم اإلش

م  - ومة لنشر قرارات فتح وتنظ التأخير الحاصل على مستو رئاسة الح
الرائد الرسمي للجمهور  ة  ة للترق ة المناظرات الداخل  ،التونس

الرائد الرسمي للجمهورة التأخير الحاصل لنشر القائمات اإل - ة للناجحين  سم
ة ف االتونس ات للرتب العل الترق  ،ما يتعل 

ادل المعلومات بين مختلف  - نقص على مستو التنسي والسرعة في ت
ة  شرة في مرحلة فرز ودراسة ملفات المصالح المعن التصرف في الموارد ال

 ،الترّشح
ة واإلإ - عنوان رتفاع عدد المناظرات الداخل ة  ة المخصصة للترق متحانات المهن

 ،عونا 1435مناظرة ستشمل  27والتي تساو  2017سنة 
ة على مستو اإلدارة  - نقص في عدد األعوان والتجهيزات والمعدات اللوجست

شرة الالزمة لتحقي األهداف المرسو  العامة  ،مةللتصرف في الموارد ال
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اإلضافة خاصة إلى ضعف التنسي على مستو  - النقص في قاعات التدرس 
ة من قبل اإلدارات المستفيدةقتراح توارخ تنفيذ الدورات التكإ ن  ،و

ن السنو لوزارة إعدم  - مخط التكو البرمجة المدرجة  اكل  عض اله لتزام 
ة غير مبرمجة على حساب األنشطة  ن ة والسعي إلى تنفيذ أنشطة تكو المال

ات عند إحتساب المؤشرالمبرمجة وهو م  ،ا يثير صعو
ن في  - ة التكو أهم ة  س أعوان وٕاطارات وزارة المال نقص في مستو تحس

اب  ةإستغ ة متكاملة راتيج ة اتصال س  ،تحس
ن  - ة عن التكو ات عزوف أعوان وزارة المال ا ثرة الغ ستنتج ذلك من خالل  و

ة ن أوراق حضور العديد من الدورات التكو ان  المسجلة  عض األح أدت في 
 ،إلى إلغائها

ة الخصوصّة  - ن ات المتعّلقة بتنفيذ األنشطة التكو المعط عدم مّد المدرسة 
اكل وزارة المالّة المنظمة خارج مقّرها من  ،قبل مختلف ه

ة المنجزة من قبل اإلدارة العاّمة للديوانةعدم مّد المدرسة  - ن            األنشطة التكو
ني مبرمج 118( ن السنو لسنة  نشا تكو  .)2016مخط التكو

ام بها لتدارك النقائص  :التدابير واألنشطة المتعين الق
  ة ان ة بين إ دراسة إم ة للترق ة في فتح المناظرات الداخل عتماد المراوحة السنو

افة  ة والتنسي مع  عد أخذ رأ السيد وزر المال مختلف األسالك والرتب وذلك 
ة  ة للترق ة بهذا المقترح لتحقي سقف في عدد المناظرات الداخل المصالح المعن

ا    ،)بين مختلف األسالك والرتب مناظرات موزعة 10ال تتجاوز (المفتوحة سنو
 ة إعداد رزنامة تض التوارخ المبرمجة ال جتماعات لجان المناظرات الداخل

ة إضافة إلى ض برنامج عمل قار ألعضاء هذه الّلجان لدراسة ملف ات للترق
  ،المترشحين في اآلجال المضبوطة

 الطرقة التي تّم توخيها إلنجاز اإلإنجاز الخط المخصصة لإل ات نتداب  نتدا
عنوان سنة اإل ة  أثبتت نجاعتها على المشار إليها أعاله والتي  2016ستثنائ

ة  السرعة والنجاعة المطلو ص اآلجال وسّد الشغورات المسجلة   4(مستو تقل
مراكز عملهم اشرة المنتدبين الجدد     ،)أشهر بين تارخ فتح المناظرة وتارخ م
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  التصرف في الموارد افة المجاالت المتعلقة  مواصلة إعداد دليل اإلجراءات في 
شرة عمال على توحي افة المتدخلين دها بينال   ،قبل 

  ة ف ا حول  ة إلى الرتب العل ة لفائدة المترشحين للترق ن م دورات تكو برمجة تنظ
ون لملف الترشحإ    ،عداد التقرر الم
  ة لفائدة األعوان المعنيين بدراسة وفرز ملفات ن ن دورات تكو برمجة تكو

فاءاتهم وقدرا  ر  ة لتطو ة للترق     ،همالمناظرات الداخل
  ةبتفعيل برنامج العمل المتعل م ورشات عمل تهّتم المحاور التال   :تنظ

شرة -  ،وضع دليل إجراءات للتصرف في الموارد ال
ة -   ،إعداد المخططات المنطق
ع  - ضطلع بها جم طاقات المهام قصد ض مختلف األنشطة التي  اغة  ص

شرة التصرف في الموارد ال لفين   ،األعوان الم
ح  - التتوض ة  اكل المعن صّرف في أساليب العمل ومجاالت تّدخل مختلف اله

شرة  ،الموارد ال
ة  - مشار شرة  التصرف في الموارد ال ة موّحدة تعنى  إحداث منظومة إعالم

ا ة و ةافة األطراف المتدخلة بوزارة المال ز اإلعالم ة لمر لوزارة  لمساندة التقن
ة  .المال

 

  م الفر العامل المدرسة تطع ل إليها مهّمة مساعدة الّلجان المحدثة  فاءات يو
ة وتوحيدها وتحيينها عند االقتضاء سواء المعتمدة  على مراجعة السندات البيداغوج
عتمدها  ة أو السندات التي  ارات الكتاب از االخت من قبل المترشحين الجت

ح ال ّونون في عرض الدروس وقد تّم في هذا اإلطار تنق قرار المتعل بتعيين الم
المدرسة الوطن ة  ة بتارخ أعضاء اللجنة العلم فر  06ة للمال  ،2017ف

  ن للتنسي أكثر اكل المتدخلة في مجال التكو وضع خطة عمل بين مختلف اله
ما بينها  :ف

شأنها   - غي أن يتم االتفاق  ار األهداف التي ين اعت على مستو البرمجة 
ص ل دقة و ن وحثهم وتحديدها  قة وخاّصة عند إعداد مخّط التكو فة مس
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ن دون  ة للتكو ات الفعل س الحاج ة التي تع ن على برمجة الدورات التكو
 سواها،

 على مستو التنفيذ، -
م - عة وللتقي   .على مستو المتا

ات  مقترحات وتوص التالي الخروج  ة من تحديد المعوقات و ن هذه الخطة المشتر وتم
اللتالفي  ات مستق ال   .اإلش
  ة التي تنظمها ن ة إلحتضان الدورات التكو ن خارج حث عن فضاءات تكو ال

ة لوزارة  ن للمصالح الجهو ات التكو ة حاج المدرسة على مستو جهو لتغط
المدرسة، وفي هذا اإلطار  ن  ة فضاءات التكو ن وذلك قصد تجاوز محدود التكو

ات مع المراكز  ات تّم إبرام إتفاق مختلف وال ن المستمر  ة والتكو ة للتر الجهو
ة على مستو جهو  ن ات التكو  .الجمهورة إلحتضان الملتق

  ين، حتى ونين جهو الحرص على توفير م ن في الجهات  وذلك  دعم التكو
لفة  أقّل  ن  التكو ة اإلنتفاع  النظر لوزارة المال ع االعوان الراجعين  يتسنى لجم

نة  .مم
 

ة في  2016انطلقت المدرسة خالل سنة  وقد ة لفائدة إطارات جهو ن في برمجة دورات تكو
ونين  ن الم ز الوطني لتكو التنسي مع المر ن  ا التكو يداغوج ن و مجال هندسة التكو

ن   .وهندسة التكو
  
ة: 2.0.6الهدف  ة وزارة المال  تحسين التصرف في ميزان
ض اإلعتماداتآجال فتح وٕاحالة  :1.2.0.6المؤشر    :أو تفو

ة الدولة على ض آجال التنسي مع -  مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزان
  .مضبوطة لفتح االعتمادات يتم تضمينها بدليل إجراءات يتم إعداده للغرض

ا  - ر أساليب العمل واعتماد البرد اإللكتروني ووسائل التكنولوج السعي الى تطو
ض االعتماداتللتسرع في دراسة المطالب    .الواردة حول إحالة أو تفو
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ة 2.2.0.6المؤشر   :آجال تنفيذ الشراءات العموم
ر المؤشر ة مراحل مسار الشراءات في دليل  في إطار تطو ق تم إدراج اآلجال المتعلقة ب

إجراءات أعد في الغرض حتى يتسنى تحقي القدرة على األداء في مجال هذا النوع من 
ة تتمثل فيالشراءات وذلك من    :خالل ثالث مؤشرات فرع

،: 1المؤشر الفرعي  - راس الشرو م في مدة إعداد   التح
م الفني والمالي،: 2المؤشر الفرعي  - م في آجال الفتح والتقي  التح
م: 3المؤشر الفرعي  - م في آجال التسل  .التح

ات  زةما أنه سيتم اللجوء إلى منظومة الشراءات على الخ لتنفيذ مقتن اكل المر   .اله
اللوازم 3.2.0.6المؤشر  ة للتزود  ز اكل المر ات اله ة لطل ة االستجا  :نس

ع المطالب الواردة على اإلدارة لعدم توفر  ن الموافقة على جم م أنه ال  ير  يجب التذ
ل هذه  ن الرد على  م المخزون أو لعدم توفر مبدأ االستحقاق في حين أنه  المطلوب 

الرفض الجزئيالمطالب س اإليجاب أو    .واء 
ن أن نعتبر هذا المؤشر قد حق الهدف المطلوب منه وصار نشاطا من  م التالي  و
عد من المؤشرات  ة والتجهيزات والمعدات ولم  ة لإلدارة العامة للشؤون المال س األنشطة الرئ

ضه خالل إعداد مشروع القدرة على األداء لسنة  التي تعمل على تحسينه اإلدارة وسيتم تعو
2019.  

ة 4.2.0.6المؤشر  غة الوزار ة تنفيذ البناءات ذات الص   :نس
ورة ة للنفقات للسنة المذ ة والبرمجة السنو الميزان المشارع المبرمجة   .التقيد 

ض رزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وانجاز أشغال المشارع الوزارة المبرمجة 
ة وزارة  ل ميزان ة والعمل على توفير الوثائ العقارة واإلدارة الضرورة الخاصة  المال

التالي انجاز  عطل  طرأ و ن أن  م ا لكل تعطيل  ة تفاد الميزان مشروع قبل برمجته 
 .المشروع الحقا

ات عة المشارع الوزارة من قبل مصالح اإلدارة العامة للبنا ة جديدة لمتا  .ض آل
م في آجال تنفيذ المشارع الوزارة المبرمجة وتتمثل فياعتماد مؤشرا ة لمزد التح   :ت فرع

ة تنفيذ الدراسات،: 1مؤشر فرعي  -  نس
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ة تنفيذ األشغال: 2مؤشر فرعي  -  .نس
 

ة والتدقي :3.0.6الهدف  ة في مجال الرقا ة العامة للمال   :تحسين قدرة أداء هيئة الرقا
ة والتدقي الّتي تّم الّشروع في إنجازها سنة ستعمل الهيئة على إتمام مهمات   2017المراق

  .والضغ على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد التقارر الخاّصة بها
عنوان سنة وخاصة تلك المتعلقة  2017ما ستحرص على تدارك النقائص المسجلة 

ة في موارد خارج ات المشارع الممولة  اآلجال  التأخير في إرسال تقارر تدقي حسا
ة وذلك عن طر   : التعاقد

  ة إلى الوزارات المشرفة اتيب رسم ل سنة م مواصلة إرسال في شهر جانفي من 
ة للسنة  ه القوائم المال على التصرف في المشارع إلستحثاثها على إعداد وتوج

ير في الغرض عند اإلقتضاء قة في أجل محدد، وٕارسال تذ   .السا
 ان نفس ا عنوان السنة تكليف قدر اإلم ات المشروع  لفر الذ تولى تدقي حسا

ة وذلك ضمانا لإلستمرارة  عنوان السنة الموال ة إلنجاز مهمة التدقي  المنقض
م في اآلجال  .والنجاعة والتح

  ل المصادق ، تتمّثل أبرز اإلصالحات على المد المتوس والطو ة أخر من ناح
ما ي  :ليعليها أو التي هي تحت الدرس ف

  نشر تقرر النشا السنو أو مقتطفات منه للعموم، وٕاحالة نسخة منه للسلطة
ة   .التشرع

  ة بهدف ة العامة للمال النظام األساسي الخاص بهيئة الرقا مراجعة األمر المتعل 
 .مزد دعم إستقالليتها وتثمين نتائج أعمالها

  ة التعاون والشراكة المبرمة في سمبر 22تفعيل إتفاق ة  2017 د بين وزارة المال
ة  ة الوطن ات اإلستراتيج افحة الفساد في إطار تنفيذ مقتض ة لم والهيئة الوطن

افحة الفساد مة الرشيدة وم  .للحو
  ة اإلداّرة والمالّة ومنظمة التعاون ا للرقا تفعيل تنفيذ برنامج التعاون بين الهيئة العل

ة ة االقتصاد ن  ،OCDE والتنم ة والتدقي بخصوص تكو المراقبين في مجال الرقا
افحة الفساد  .وخاصة تدقي القدرة على األداء والتصرف في المخاطر وم
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 افحة الفساد ي لم ة التعاون الدولي المبرمة مع الديوان األورو  OLAFتفعيل إتفاق
ة في  م المساعدة الفن ر الكفاءات وتقد ات وتطو ادل المعلومات والمعط بخصوص ت

  .قاومة الفسادمجال م
 


